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în minele noastre
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La deschiderea Festivalului
filmului sovietic

lupta împo-

cîștiguri frumoase» Tinerii mi- 
Gheorghe Teodoiescu din re-

Mircea Săucan 
regizor de filme
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Inițiativa patriotică a tinerilor din Vladimiri se bucura de 
atenția tuturor organizațiilor U.T.M. din regiunea Timișoara

Inițiativa utemlștilor din comu
na Vladimiri datorită conținutului 
său educativ, patriotic, consider 
că trebuie să se bucure de aten
ția tuturor organizațiilor U.T.M. 
Organizația U.T.M. are sarcina 

-de a ajuta partidul in mun
ca de educare comunistă a 
tinerei generații. Educarea ti
neretului in spiritul patriotismu
lui socialist, face parte din 
educația comunistă. A face cit 
mai cunoscute tineretului momen
te șl fapte din lupta poporului 
pentru libertate și pentru apăra
rea patriei este o sarcină impor
tantă a organizației noastre de 
tineret șl Inițiativa tinerilor din 
Vladimiri contribuie din plin la 
realizarea acestei sarcini. Este 
bine cunoscut faptul că regiunea 
noastră este bogată In asemenea 
monumente, locuri istorice și lo
calități in care s-au ridicat oa
meni de vază ca Ion 
Traian Vuia, Ion Vidu, 
Grozăvescu...

In unele raioane din 
nea noastră șl înainte

Slavici, 
Traian

regiu- 
_____ ____ ,_______ de a fl 
lansată această inițiativă, or
ganizațiile U.T.M. au avut pre
ocupări ca prin acțiuni ase
mănătoare initiative! tinerilor din 
Vladimiri, să facă mai cu
noscute tinerilor fapte din 
trecutul de luptă al poporului. 
De pildă, începînd din anul 1956, 
în ziua de 24 septembrie, ziua de 
naștere a tinerei eroine comuniste 
Ocsko Terezia, se organizează a- 
dunărl cu tinerii* în care li se

vorbește despre viata șl lupta 
ei. In anii acesta, din Inițiativa 
organizației U.T.M,, Ia casa unde 
a locuit ea in cartierul Cearda 
Roșie-Timișoara și in secția unde a 
lucrat de la fabrica care astăzi 
ii poartă numele, au fost așezate 
două plăci comemorative. De 
asemenea. Ia mormintul Iul Ștefan 
Plavăt, organizațiile U.T.M. 
Bocșa Romină, au organizat șe
dințe cu tinerii unde s-a vorbit 
despre viata șl lupta acestui erou 
comunist. Asemenea fapte sint 
mai multe.

Pentru extinderea initiative! ti
nerilor din Vladimiri noi am luat 
deja măsuri prin organizațiile ra
ionale, ca organizațiile de bază 
U.T.M. să ia sub patronaj mo
numentele eroilor sovietici și ro- 
minl căzuțl In ' ",
triva fascismului. E vorba de 
monumentele din Arad, Aradul 
Nou, Oravifa, Lugoj. Pecica, 
Radna ,1 multe altele. La 
Jimbolia organizația U.T.M. va 
lua sub patronaj monumentul 
din parc al luptătorilor anti
fasciști in frunte cu Schmidt, toți 
uciși mișelește de fasciști. De a- 
semenea, casa memorială Traian 
Vuia din satul Surducul Mic, 
raionul Făget, cel mal vechi tea
tru romînesc, cel din Oravița, 
care a împlinit 140 de ani, unde 
a fost sufleur Eminescu, teatru 
declarat muzeu, precum șl multe 
altele vor fl luate sub patronaj 
de organizațiile U.T.M. In mun
ca de educare comunistă a tine-

retului, pentru educarea lui in 
spiritul patriotismului socialist, o 
foarte mare eficacitate o are 
cunoașterea mai amănunfitâ șl 
mai concretă a tradițiilor de 
luptă ale P.C.R.-ului și U.T.C.- 
ului in anii Ilegalității. In a- 
cest sens nu ar fi rău ca 
editurile de specialitate să pu
blice materiale mai ample care 
să oglindească pe baza unei bo
gate documentații activitatea 
P.C.R. și U.T.C. în special pe 
teritoriul regiunii noastre. De 
altfel, țin să vă comunic că pro
blema aceasta noi încercăm să 
o rezolvăm și singuri. In acest 
sens, sprijiniți de comitetul re
gional de partid, noi ne-am pro
pus șl am început să cercetăm 
documente, prin organizațiile 
U.T.M. să adunăm date în ve
derea redactării unei broșuri care 
să vorbească despre tradițiile de 
luptă ale U.T.C.-ului in anii Ile
galității, in regiunea Timișoara. 
Aceasta nu este o muncă ușoară 
dar greutățile nu ne sperie șl noi 
considerăm că dacă vom reuși 
să facem cunoscută tineretului 
din regiunea noastră lupta comu
niștilor și uteciștilor din Timi
șoara, Arad, Reșița etc., 
reuși să dezvoltăm șl mai mult 
In inimile tinerilor noștri devota
mentul și dragostea pentru 
P.M.R. șl patria noastră socialistă 
_  R.P.R,

TEODOR DEATCU 
secretar al Comitetului re

gional U.T.M. Timișoara

La exploatările miniere din Va
lea Jiului continuă sa se prezinte 
zilnic numeroși tineri și vîrstnici 
dornici sa lucreze ca mineri. Nu
mai Ia exploatarea Petrila au venit 
?ă se angajeze luna trecută peste 
300 de muncitori din regiunile Ti
mișoara, Craiova, Iași, Cluj etc., 
care au fost repartizați pe lingă 
mineri cu experiența pentru a do- 
bîndi în scurt timp meșteșugul mi
neritului. După ce se vor califica, 
ei vor avea posibilitatea să reali-

vom

Țesături 
neșifonabile

In cinstea celei de-a 40-a ani
versări a Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie, la fabrica de pos
tav din Buhuși s-a terminat, de cu
rînd, montajul unei stații pilot ex
perimentale pentru producerea fi
relor de celolană. Amenajată în 
sectorul filaturii noi a întreprin
derii, la noua stație — prima de 
acest fel din țară — se efectuează 
în prezent probele tehnologice. 
Pînă acum au fost realizate aici 
peste 200 kg. de fire de celolană.

Din primele cantități de fire au 
fost țesute mostre de stofă, care 
printr-un tratament special devin 
neșifonabile.

Colectivul de desenatori al fa
bricii a creat peste 100 de modele 
în variate desene și culori pentru 
țesăturile ce se vor realiza din fire 
de celolană.

zeze 
neri . . _____
giunea Craiova și Vasile Cercel 
din regiunea Iași, de pildă, sosiți 
în Valea Jiului acum cîteva luni, 
au cîștigat în luna septembrie 
2.320 lei și respectiv 2.115 lei.

In întreaga Vale a Jiului au so
sit în ultimele 3 luni peste 3.000 
de muncitori noi.

Pentru noii veniți la mina Pe- 
rila s-a amenajat un cămin nou cu 
o capacitate de 340 locuri, pe 
lingă cele două cămine existente. 
Tot aid vor fi date, în curînd, în 
folosința minerilor noi blocuri cu 
zed de apartamente confortabile.

n n ansamblu artistic
Filme noi 

în Capitală

și... 4 cămăși, 2 pantaloni, 1 cravată
Se adunară mai acum cîtva 

timp cam zece oameni — acti
viști utemiști de la orașul și 
regiunea lași — să vadă ce se 
întâmplă cu ansamblul tinere
tului. De față era și N. Vină- 
toru, care primește salariu de 
la U.T.M. ca director al an
samblului. După ce s-au adu
nat cu toții și s-au așezat 
pe scaune, Vînătoru își începu 
raportul :

— Ansamblul nostru nu 
poate să-și desfășoare activita
tea din cauză că îi lipsesc 7 
obiecte : patru cămăși, două 
perechi de pantaloni și o cra
vată.

— Nu mai spune I?
— Serios. Fostul 

Chelărescu, nu știu pe 
le-a pus.

Da tovarăși, nu știu

dar în scripte. 
_ _ r numai 18. Am 

mai adus 6. Total 24. Dar nu 
avem unde ține repetiții.

— Cu sala care de curînd 
vi s-a dat ce faceți ?

— Acolo am pus biroul meu, 
un cuier mare și încă niște 
chestii. Nu mai este loc.

Mi-am dat seama că omul

director, 
unde

__ ____ ... _ unde
sînt cele patru cămăși, două 
perechi de pantaloni și o cra
vată.

Bietul director. îl ascultam 
și-l compătimeam sincer. In* 
chipuiți-vă și d-voastră t poate 
oare un om să aibă un ghi
nion mai mare ca el? Poate 
oare funcționa un ansamblu 
cu un cor de peste 60 per
soane cu orchestră, cu... fără 
4 cămăși, 2 pantaloni și cul
mea — recunoașteți că d-abea 
acum vine piedica esențială —• 
fără o cravată?!

— Apoi — continuă direc
torul — nu putem face ni
mic fiindcă nu avem scaune 
și coriștii de pildă, nu pol 
sta în picioare Cînd repetă.

Deci, mi-am zis eu, notîn- 
du-mi în carnețel, scaunele — 
iată o altă cauză absolut esen
țială pentru care nu funcțio
nează corul.

— Dar oamenii, cum te îm
paci cu ei, vin la repetiții?

— Mulțumesc, bine, dar nu 
vin. De fapt nici nu are cine 
veni. La cor, să zicem, eu am 
luat în primire 18 persoane.

— Parcă erau 60.
— Erau tovarășe Bran (tov 

Bran e secretarul cu probleme
le de propagandă în comitetul

regional U.T.M. 
Eu am primit

Se neglijează într-un 
mod inadmisibil 

activitatea ansamblului 
artistic al tineretului 

din lași
avea perfectă dreptate. An* 
samblul fără sală de repetiție, 
him, mai merge, director fără 
birou însă...?!

In momentul acela pe ușă 
intră Tudorel Stănescu, instruo- 
torul de dans. Prinse ultimele 
cuvinte.

— Dacă-i vorba de sală, apoi 
acolo chiar că nu pot face ni
mic. N-am loc. Mie îmi trebuie 
sală și scenă mare ca la „Na
țional**. Altfel unde să-mi în- 
vîrt oamenii ?

Dacă asemenea săli — m-am 
gîndit eu, ca cea de la ,^Na
țional** ar ieși dintr-o fabrică, 
gata confecționate și i-ar fi a- 
duse lui Stănescu pe tavă, nu 
ar mai trebui nici un fel da 
bătaie de cap și n-ar mai da 
nimeni cu piciorul la condi
țiile existente care nu-s tocmai 
de aruncat. Așa însă — nimic, 
nici o mișcare. în ultimul timp 
deci și echipa de dansuri și-a 
încetat repetițiile. Eu rămă
sesem cu gîndul meu, iar cei 
de față la fel de „muți** în 
urma vorbelor lui Stănescu. 
Mai îndrăzneț se dovedi Vină- 
toru.

— Mai aveam și o orchestră 
de muzică populară, știați ?

— Parcă știam — se auzi 
foarte timid, glasul tov. Victor 
Ghirilă, secretar cu problemele

Filodormele pentru spațiu locativ 
delict penal

de propagandă în comitetul o* 
rășenesc U.TM.

— Ei bine, eu nu știu dacă 
o mai avem sau nu. Adică sint 
șapte instrumentiști de-ai noștri 
și șapte profesioniști de la 
„Doina Moldovei**, dar nici

C. SLAVIC

!
♦

In cursul săpiămînil viitoare 'a 
cinematografele din Capitală vor 
rula cîteva filme artistice noi.

,.Luminile verzi", o noua produc
ție a studiourilor sovietice, va fi 
prezentat în premieră la cinema, 
tograful Vasile Alecsandri, tnce. 
pind de marți 22 octombrie. De la 
23 octombrie, același film va rula 
și la cinematograful I. C. Frimu. 
La cinematografele Magăeru șt 
Elena Pavel va ruta In premieră 
începînd de la 23 octombrie, filmul 
pentru tineret „Detașamentul lui 
Vaska Trubacîov" creație a cineaș
tilor sovietici.

Filmul în culori pe ecran lat, cu 
sunet stereofonic — „Prologul" 
care va fi prezentat o singură zi 
în cadrul festivalului filmului so- 
vieiic, va rula tn continuare tnce. 
pind de la 25 octombrie la cinema, 
tograful Patria,

Astăzi spec
tatorii vor ve
dea primul film 
din cadrul Fes
tivalului filmu
lui sovietic. Aceasta este o 
bună ocazie pentru a ne reaminti 
de mărețele tradiții ale cinemato
grafiei sovietice care, alături de 
patria ei, împlinește 40 de ani de 
existență.

Cinematografia sovietică s-a năs
cut împreună cu primele salve ale 
crucișătorului „Aurora**. Reporterii 
improvizați, încadrați în gărzile 
roșii, au fixat pe peliculă pentru 
totdeauna evenimentele Marelui 
Octombrie. Așa s-au născut primele 
cadre ale cinematografiei sovietice 
care emoționau prin măreția fap
telor înregistrate. Dar treptat, a- 
cest nou conținut a creat și o for
mă nouă artistică a filmului. Ast
fel, pentru prima oară în istorie, 
cinematografia devine artă în sen
sul cel mai strict al cuvîntului. 
Filmul sovietic face pentru prima 
oară trecerea de la o așa zisă artă 
a atracției, a spectacolului de 
bîlci, a curiozității tehnice spre o 
artă care pornea să-și făurească 
mijloacele de expresie încă necu
noscute pe baza unui material de 
viață născut împreună cu această 
artă.

Nu este întâmplător că cinemato
grafia devine o artă combativă, mi
litantă pentru cele mai înalte idea
luri ale epocii, pentru idealurile 
revoluției socialiste. Nu întîmplă
tor cinematografia se naște ca artă

împreună cu i- 
virea primului 
stat socialist din 
lume. Există 
în această core- 

și măreața semni- 
sovie-

lație o adîncă 
ficație. Cinematograful 
tic s-a născut ca o necesitate in*- 
perioasă a unei arte populare care 
să satisfacă din plin necesitățile 
estetice ale uriașelor mase ce pen
tru prima oară pășeau pe arena 
istoriei.

Filmul „Crucișătorul Potemkin** 
al lui Eisenstein este ca o salvă 
paralelă cu salvele „Aurorei**, în
dreptată spre același țel dar cu 
alte mijloace, cu alt explosiv. Cu
vîntul „explosiv** nu reprezintă în 
cazul de față o simplă metaforă. 
Faptele spun următoarele : filmul 
fiind prezentat în Germania, ma
rinarii din această țară au urmat 
exemplul celor de pe crucișătorul 
Potemkin. In Franța vizionarea 
filmului,a fost urmată de manifes
tări de simpatie față de tînăra re
publică socialistă. în Italia la fel.

Dar acestea sînt doar urmările / 
directe ale acestei realizări a cineț- 
matografiei sovietice. Mai este <ți 
altceva ce nu poate fi nici uitat, 
nici neglijat : marea măiestrie, cu 
care este realizat filmul, descope
ririle sale de ordin artistic, de 
măiestrie, creează etaloanele cine
matografiei moderne.

Nici pînă astăzi nu este epui
zat arsenalul mijloacelor de ex
presie ale acestui film. Montajul 
paralel, metafora cinematografică, 
semnificația figurației, dinamica 
scenelor de masă, toate acestea le 
reîntîlnești dospite din alt conți
nut artistic la diferite vibrații, în 
filmele de astăzi.

Monumentalul dinamic al lui Ei
senstein este doar o parte a moș
tenirii clasice a cinematografiei so
vietice. Căci pe lîngă un „Crucișă
tor Potemkin**, „Linia generală**1, 
„Alexandr Nevski** sau ,Jvan cel. 
Groaznic**, Pudovkin înșiruie în‘ 
frontul monumental al capodopere-

Ce s-a Intlmplat?
Foto DUMITRU F. DUMITRU

Pentru a pune capăt tranzacțiilor cu spațiul locativ făcute între 
diferite persoane in dauna intereselor oamenilor muncii, Consiliul 
de Miniștri al R. P. Romîne a emis o Hotărîre care interzice filo- 
dorma. Hotărî rea prevede că se va sancționa potrivit Codului Pe
nal ca infracțiune penală pretinderea sau primirea — direct sau in- 
direct—de bani sau orice alt folos material (filodormă) pentru a in
dica persoana căreia urmează a i se repartiza o suprafață locativă 
sau pentru a consimți la repartizarea ori schimbul unei suprafețe lo
cative, cînd legea condiționează repartizarea sau schimbul de o ase- 
menea indicare sau consimțire.

La fel se sancționează darea de filodormă sau intermedierea unui 
asemenea fapt.

Nu va primi nici o sancțiune acela care, din proprie inițiativă, de 
îndată ce a plătit filodormă aduce faptul la cunoștința organelor 
In drept.

(Agerpres).
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Studenți sovietici 
la învățătură în R.P.R.

O cameră de cămin studențesc. 
Paturi comode, o 
cată cu volume 
vagi de fum de 
doar un nefumător înveterat le 
poate descoperi. E seara, bule
vardul te îmbie la promenadă, iar 
doi băieți tineri ignorează ferme
cătoarea toamnă. Sînt absorbiți de 
lectura repetată a filelor unui 
caiet. „Eu ma plimb, tu...44 Clar: 
cuceresc cetățuia limbii romîne...

— Cum vă împăcați cu limba 
romină ? — îi întreb.

Vorbisem repede, ca deobicei. 
Alecsandr Vladislavlev încearcă 
să rețină cuvintele dar renunță. Mi 
se adresează în rusește. Cele cî
teva duzini de cuvinte rusești pe 
care le-am învățat la Moscova nu 
mă puteau scoate din încurcătură. 
Iar în cămin nu prea se găseau 
eventuali interpreți. Aveam «enza- 
ția că reportajul va trebui să-1 
amin. Am lăsat creionul și caie
tul în buzunar și am surfs dezamă
git. Cînd...

— Am venit la 1 octombrie sea
ra... nu știu romînește...

Vladislavlev era cel ce vorbise. 
In romînește, bineînțeles. Am 
prins curaj. Creionul și carnetul 
au apărut pe masă și cei doi tineri

măsuță încăr- 
răvășite, urme 
țigară pe care

sovietici veniți să studieze în țara 
noastră ne-au acordat primul lor 
interviu în... romînește. La 15 
zile după ce coborîseră în Gaia 
de Nord, pentru întîia oară pe pă- 
mînt romînesc, fără să cunoască 
nici măcar 5 cuvinte romînești.

Dar, înainte de toate, să facem 
cunoștință. Iuri Mironov și Alec- 
sandr Vladislavlev sînt studenți în 
anul IV al Institutului de Petrol 
și Gaze, unul la tehnologie, celălalt 
la utilaj. Iuri este din Kuibîșev, 
pe cînd Alecsandr este moscovit.

Limbile s-au dezlegat. Cei doi 
sa aventurează îndrăzneți pe în
tinsul limbii romîne, iar eu strecor 
cîte un cuvînt — două pe rusește 
ca să fiu mai bine înțeles. Cînd 
grupul nostru s-a mărit cu studen
tul chinez Gu Bin lin. ne-am în
țeles perfect (un anumit procent 
de exagerare poate fi permis !).

— Te miră că știm cîteva cu
vinte romînești ? — mă întreabă 
Alecsandr. învățăm 6 ore pe zi 
romînește. Trei ore cu o profe-

EDGARD OBERST

futili j
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Jo iivmJr'de 2312, ei au re. 
co//at porumbi// ăe pe // bec- 
/are, au r/esfăcu/dinp&nus/
15.3 yayoane porumb,ai/ reco//a/
13.4 vagoane car/e// și 1/300 
kg șiraguri
L un /ap/ o/emn de /oa/ă /au- 

da,pe care eonduca/orâ mu//or 
gospodară /au aprecia f ere/nd 
cond/f// op/ime de muncă 
/men /or m/un/an,
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nu au crea/ cond/'/n/e 
coretpunză/oare /me
ri/or ueni/i sa -s/ dea 

eon/ribufia /a a/r/npe-

ATOMLWA
Cînd au fost acuzate eă torpi- mea, că monopolurile nu au nici 

lează tratativele de la Londra cu un amestec în politica S.U.A., că 
privire la dezarmare, înlesnind ‘ înțelegerea asupra dezarmării n-ar 
astfel monopolurilor de armament supăra cu nimic pe cei care pro- 
profituri sporite, cercurile politice duc bombele atomice, ba chiar 
conducătoare americane și-au dus ; i-ar aranja perfect. Perdeaua asta 
candid la, ochi degetele răsfirate de vorbărie și autotămîieri, pe 
și-au protestat. Cu genele plecate ■ care o ■ flutură de ani de zile în 
feciorelnic, cu o mină <le nevino- fața opiniei publice delegațiile 
yățic, cei în cauza s-au prefăcut occidentale, ascunde o Himalaie 
jigniți. de"'interese pentru înarmări din

—. Vai se poate ? •—■ părea să partea trusturilor americane, in- 
«ică chipul lor mironosit. Noi, să terase ce nu sînt nici pe departe 
facem una ca asta? Vai, dar atît de platonice ca declarațiile 
numai pace, ne interesează I Pro- pacifiste ale diplomaților. 
rituri ! Oh, ce vorba meschina I o. ,puaj1 j ba dam puțin la o parte aceas-

Ani de zile s-au trudit politicienii. tă perdea și să aruncăm o privire 
și ziariștii apuseni; să convingă lu- în spatele

tare, în care lucrează peste 200.000 
de oameni, complex reprezentat de 
acest imens aparat de fabricat 
moarte care este industria atomică 
americană.

Poziția dominantă în industria 
atomică o dețin uriașe corporații 
ce fac parte din sfera de influență 
a grupurilor financiare Morgan, 

_Du. Pont, Rockefeller . .și. Mellon. 
Soliștii sînt cei trei mari : „Ge
neral Electric44, Du Pont de Ne- 
mours și „Union Carbide and Car- 
bon".

Pătrunderea monopolurilor in 
industria atomică și împărțirea 
halcilor nu s-a făcut de loc paș
nic. Nu că ar fi existat vreo opo
ziție din partea oficialității și că 
ar fi fost necesară o luptă cu re

prezentanții statului. Ferit-a «fiu
lui. Primii membri ai comitetu
lui provizoriu care s-au ocupat 
de nașterea bombei atomice,_
și cei ai altor comitete și comisii 
erau, de la politicieni la savanti, 
salariați sau rubedenii cu marile 
și micile căpetenii monopoliste. 
Lupta s-a dat pentru obținerea 
unui loc cît mai de frunte si mai 
mănos, pentru obținerea unor 
mari profituri. Această industrie 
care cuprinde 50 de mari între
prinderi pe teritoriul a 24 de sta
te americane, cu o suprafață de 
3000 de mile pătrate (cît statele 
Rhode Island și Delaware la un 
loc) are o sumedenie de ramuri 
principale și secundare. Bătălia 
s-a dat pentru cei trei piloni ai

AL. GÎRNEATA
(Continuare tn pag. 4-a)

BUCIUM Si ALTELE, VOLUNTA
RILOR Li S-A FĂCUT 0_ PRI 
MIRE „EMOȚIONANTA,/

L.PUS! ÎN FAȚA ACE5TCI SITUAȚII,^ [ft UN5LF GOSPODĂRII GA 

ACTIVIȘTII COHUeTULUI REGIONAL U.Trt ..............-
AU FOST NEVOIȚI 5Â ALERGE El 

După auto’camioanS.
'PT. (ONF. M.CARANFIL M (5LAWC

ei.

S-a născut o mare afacere
,JPe neașteptate a apărut o t 

nouă ramură industrială —- ’ scria . 
W. W. Way mack, fost membru al 
Comisiei pentru c----:-x ___
■— uriașă prin proporțiile ei încă mă politică ’ războinică de pe 
îh momentul cînd lumea a aflat j poziții de Jorță. Trusturile care 
pentru prima oară de existența ■ controlează 
sa, ramură industrială care crește , 
văzînd cu ochii și care este de pe 
acum, în comparație cu propor
țiile obișnuite, cea mai mare ra
mură industrială din țara noastră. 
Ea are ramificații în întreaga 
țară și prinde rădăcini conside
rabile în întreaga economie**.

Lumea a aflat de existența a- 
cestei noi ramuri industriale, cu 
sîngele înghețat în vine, atunci 
cînd a fost aruncată bomba ato
mică asupra Hiroșimei. De la în
ceput a fost o industrie a groazei, 
aducătoare de moarte și dureri.

această industrie atomi- Aici, în ______
că se poate vedea limpede cit de 
perfect s-a contopit statul cu mo- 

energia atomică nopolul. Aliajul rezultat se chea-

. , industria atomică
(mai exact industria de arma
ment atomic) dictează și politica 
Statelor Unite al cărui scop de
vine satisfacerea intereselor mo
nopoliste. O butadă americană 
reușită spune că în S.U.A. stăpî- 
nesc trei „generali44 dintre care 
doi sînt „General Motors Cor
poration44 și „General Electric 
Company44. Nimic mai adevărat. 
Ultimele două au, printre altele, 
cuvîntul hotărîtor de «pus în pri
vința complexului de uzine, labo
ratoare, centre de cercetare știin
țifici și poligoane de experimen-

ca

/



CONIBIBIIȚIA 11^80111111
la întărirea economico-organizatorică
a gospodăriilor colective
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Nu de mult, ziarul „Scînteia tineretului" împreună cu Comi
tetul raional U.T.M. Călmățui a organizat o consfătuire cu ti
nerii fruntași din gospodăriile colective din raion. Mulți, foarte 
mulți dintre aceștia, au parcurs zeci de km. unii chiar și pe jos, 
numai să fie prezenți la consfătuire, să împărtășească și altora 
din experiența lor în dezvoltarea și întărirea gospodăriilor co
lective, să învețe de la alții. Era prima consfătuire de acest gen 
ce se organiza în raion. încă de la primele ore ale dimineții, in 
sala ^căminului cultural au început să sosească participanții.'

In «discuțiile purtate, au ieșit la iveală o seamă de fapte ale 
utemiștfîlor și tinerilor, fapte care au contribuit într-o mare mă
sură la întărirea gospodăriilor colective. In cuvinte simple, con
vingătoare, ei au vorbit despre experiența lor, despre roadele 
muncii obținute în ultima vreme. Poate cifrele și faptele res
pective sînt trecute în registrele socotitorilor, în carnetele în 
care de obicei colectiviștii își notează zilele 
ieri...

In cele ce urmează spicuim doar cîteva 
rostite de participanți.

00000000000000000000

muncă. Poate nică-

8 I
Calculul socotitorului

fragmente din cele

După
E drept, pînă anul acesta, 

conducerea gospodăriei agricole 
colective ..Scînteia1" din comuna 
însurăței a dat mai multă atenție 
sectorului cerealelor, neglijînd în
să o seamă de sectoare care aduc 
totuși mari beneficii.

E necesar să arăt eă în raport 
cu- artal trecut, numărul oilor a 
crescut de la 750 la 1050 capete, 
al scroafelor de la 21 la 45 cape
te. Numai Jin vînzarea purceilor 
de la 21 de scroafe s-au obținut 
peste 15.000 Hei.

Din veniturile realizate 
livrările de 1înă statului, 
putut face o seamă de 
strucții. grajduri, ateliere

muncă 
și răsplată

prin 
s-au 
COIF 

__ , etc. 
Au fost plantate 2^ha. pomi fructi
feri și 16 ha. vița de vie altoită. 
Peste cîțiva ani livada, via, și 
celelalte ramuri anexe ale gospo
dăriei vor aduce colectiviștilor ve
nituri mai mari decît culturile ce
realiere.

In adunarea noastră de azi, e 
vorba de contribuția tineretului la 
întărirea gospodăriilor colective. 
Voi. încerca să ilustrez aceasta 
printr-un mic calcul, pe care de 
obicei noi, socotitorii, nu obișnuim 
să-I facem. Pînă la 1~ septembrie 
anul acesta în gospodăria noastră 
s-au efectuat un număr de peste 
84.000 zile muncă. Din acestea, 
aproape 26.000 zile muncă sînt 
efectuate de utemiști și tineri col
lect vi ști. E bine să menționez că 
în gospodăria colectivă ,,Scîritei'a“ 
sînt peste 80 de utemiști.

Cifre edificatoare, ce dovedesc 
din plin contribuția tinerilor^co
lectiviști la întărirea gospodăriei 
noastre colective.

Multe s-au realizat în gospo- 
daria agricolă colectivă „Răs
coala din 1907“ din comuna 
Tătaru. Numai în ultima vre
me am cumpărat 340 de oi, 6 
cai. Am construit un grajd 
pentru 100 capete de animale 
și un saivan pentru1 oi. Am con
struit și o magazie pentru 120 
tone. La toate aceste construcții 
au muncit din plin tinerii co
lectiviști. Numai la construirea 
magaziei tinerii au prestat 260 
ore muncă voluntară.

Toamna, după cum 
vorba românească, cînd 
mără bobocii, putem 
mîndrim cu tinerii din 
dăria noastră.

Iată, de exemplu, 
Dima Aurel a realizat 320 zile 
muncă. Adică cu 20 mai mult 
decît tatăl său. Numai pentru 
zilele prestate de el a primit pe 
cele 3 trimestre cîte 8 lei la 
ziua muncă. La avansul de 
50% a mai primit la ziua mun-

spune 
se nu- 
să ne 

gospo-

tînărut

NICU S. N1CULAE
socotitor

Un sat de colectiviști
In raionul nostru, munca pen

tru colectivizare a început să se 
desfășoare cu mai multă inten
sitate. Adeseori noi, utemiștii, co
lectiviștii, din satul Dudescu ne 
adunam la sediu unde ne sfă- 
tulam cum am putea contribui 
mai bine la această acțiune.

Nu-mi amintesc cine a făcut 
propunerea să formăm o echipă 
de agitatori care să se deplase
ze din casă in casă. Chiar a 
doua zi, 7 utemișfi au pornit 
prin sat. Am început mai intii 
cu rudele noastre. In unele lo
curi era mai greu. Oamenii ne 
puneau tot felul de întrebări, la 
care bineînțeles fiecare din noi 
ne străduiam să dăm răspunsu
rile cuvenite. Am lămurit oa
menii nu cu vorbe, ci cu roa
dele muncii obținute de fiecare. 
Deși secretar al organizației de 
bază U.T.M. din G.A.C., totuși 
pînă atunci nu am știut că V. 
Mîndra și Dragomir Turcu sînt 
agitatori atît de buni. După 7 
zile de muncă s-au ivit primele 
roade. Încă 175 de familii au făcut 
cerere de înscriere în gospodărie. 
Nu ne-am oprit aici. Țelul nostru 
era ca să contribuim la co
lectivizarea întregului sat. S-a 
mai scurs o bucată de vreme 
iar oamenii au creat o nouă 
gospodărie agricolă colectivă in 
care au intrat toți cetățenii. 
Acum putem să ne mîndrim că 
și noi. utemiștii, am adus o pre
țioasă contribuție la colectiviza
rea complectă a satului nostru.

ALEXANRDU SUBȚIRICA 
Secretarul org. de bază UTM

bind despre felul cum au mun
cit pămîntul la gospodăria unde 
au fost repartizați și cum au ob
ținut o cantitate superioară de 
produse la hectar.

In carnețelele lor, unde își 
trec fiecare litru de motorină e- 
conomisit, se află și producția 
obținută la hectar pe tarlaua 
unde au muncit. Sînt la S.M.T. 
Niculești Jianu tractoriști care 
au aniversat anul acesta 4 și 5 
ani de cînd lucrează in aceeași 
gospodărie colectivă, pe aceleași 
tarlale. Cherciu Mihai și Dumi
tru Spiță lucrează de aproape 4 
ani pe tarlaua G.A.C. „Progre
sul*' din comuna Roșiori. După 
atîta vreme, ei se socotesc ca 
făcind parte din colectivă și se 
bucură alături de colectiviști pen
tru fiecare rezultat bun obținut 
pe tarlalele lor. Anul acesta, la 
strînsul recoltei, pentru cele a- 
proape 1900 kg grîu la ha. au 
fost felicitați de colectiviști. Nu-i 
mai puțin adevărat că ei se nu
mără printre fruntașii stațiunii.

STAN SINPETRU 
organizator de partid

Școala gospodăriei
Nu exagerez cu nimic atunci 

tind spun că pe lingă gospodăria

agricolă colectivă „9 Mai" din 
comuna Cioara a funcționat și 
funcționează o școală puțin obiș
nuită. Aproape în fiecare seară

Consfătuirea cu tineri 
colectiviști fruntași din 

raionul Călmățui
că 2,50 kg grîu, 1,30 kg orz, 
1,30 kg cartofi, 4 kg struguri, 
fasole, zarzavaturi etc.

Dima Aurel nu e singurul 
fruntaș din gospodăria noastră; 
ca el sînt și Ăliman Stan, B. 
Badea. cu peste 250 zile muncă 
fiecare și mulți alții.

VASILE PITULICE 
brigadier

Contribuția 
tractoriștilor

Multi poate cred că mecaniza
torii discută între ei numai pro-

cum ar fibleme de specialitate,
de pildă mecanica, sau eventual 
despre felul cum au obținut e- 
conomii de carburanți și lubrefi- 
anți.

Intr-adevăr se discută și a- 
cestea, dar adeseori poți afla și 
alte lucruri din discuțiile lor. 
Așa, de exemplu. îi vei auzi vor-

Un ansamblu artistic 
și... 4 cămăși, 2 pantaloni, 

1 cravată
(Urmare din pag. l-a) 

cu orchestra nu se mai fac re
petiții. D. Popovici, dirijorul, 
zice că să plătim băieților cite 
12 lei de fiecare repetiție si 
cite un pol de fiecare specia- 
col. Eu aș zice să le dăm, bă
ieții trebuie stimulați.

De, ce vreți, mă gîndeam eu. 
„băieții** trebuie „stimulați** 
Ansamblul intr-adevăr a fost 
creat pe baza participării vo
luntare a tinerilor din oraș, 
Dar, vedeți dumneavoastră, aici, 
după cum spune tov. director 
al ansamblului, voluntariatul 
costă... 12 lei de repetiție.

în sfîrșit să conchidem : are 
sau nu tineretul din Iași an
samblul său artistic ?

— Nu.
— L-a avut ?
r— Firește, l-a avut.

— Unde-i atunci ?
Comitetul regional U.T.M., 

de bine ce-l pusese pe picioare, 
s-a gîndit că e normal să-l 
predea comitetului orășenesc 
U.T.M. Comitetul orășenesc a 
mulțumit frumos de atenție, 
l-a primit și gata. Gata, pen
tru că de ansamblu nu s-a mai 
ocupat pînă la urmă nici unul, 
nici altul.

Credem că în sfîrșit este 
timpul să se stabilească defi
nitiv tutorele ansamblului, iar 
acesta, împreună cu tovarășii 
din conducerea ansamblului, 
care își ascund inactivitatea 
după niște greutăți mai mult 
inventate decît reale, să trea
că la o muncă temeinică pen
tru organizarea activității an
samblului. Tineretul din Iași 
dorește cu pasiune lucrul a- 
cesta.

prafață de peste 25 hectare care 
au fost însămînțate cu porumb, 
încă nu am cules porumbul de pe 
această tarla, dar avem o recoltă 
bună. Noi ne-am propus ca și de 
acum înainte să înființăm aseme
nea cercuri unde tinerii să învețe 
lucruri noi în domeniul agro
tehnicii.

ȘTEFAN CIOROIU
tehnician agronom

★

discuții au mai luat parte

Desenatoarele Paraschivița Petrescu șl Ștefania Arieșanu de 
la țesătoria „Ilie Pintilie“ din Capitală se străduiesc neconte
nit să creeze noi modele de țesături de mătase pentru cravate.

peste 22 tineri om la sediul gos
podăriei să studieze, să pună di
verse întrebări, să discute des
pre viața plantelor etc. Acesta 
este cercul naturaliștilor din gos
podărie. In afară de aceasta, 22 de 
tovarăși printre care 12 tineri au 
absolvit de curind un curs pentru 
care nu au primit nici diplome 
fi nici cel puțin certificate de ab
solvire. In schimb au căpătat mul
te noțiuni din domeniul agro
tehnicii.

Cursul de agrotehnică a fost 
alcătuit din 24 de lecții pe care, 
le-am ținut eu. Am căutat să 
facem o legătură cit mai strînsă 
între școală și practică. Cele în
vățate la cursuri, le aplicam apoi 
în munca noastră. După ce au as
cultat lecția despre cultura sfe
clei de zahăr, tinerii au hotărtt 
«d facă 3 profile obținindu-s» în
semnate cantități de sfeclă la 
hectar. De asemenea, ei au îm
prăștiat gunoi de grajd pe o sa-

1 La
și alți participanți care au făcut 
un bogat bilanț al realizărilor ti
neretului în întărirea economico- 
organizatorică a 
gricole colective.

In general s-a 
ția tineretului la 
torului zootehnic, 
te aiduce venituri serioase.

La consfătuire a luat parte și 
tînărul inginer zootehnist Armand 
Apostolescu de la G.A.S. „Pavel 
Tcacenco“. El a arătat că unele 
gospodării agricole colective din 
raion au posibilități mult mai mari 
pentru creșterea animalelor, păsă
rilor, albinelor etc. în continuare 
a scos în evidență cîteva din re
zultatele obținute de gospodăria 
de stat în sectorul zootehnic. Re- 
ferindu-se la cele relatate de in
ginerul Apostolescu, tovarășul Ion 
loniță de la G.A.C. „Ilie Pintilie" 
din comuna Golășei a arătat, că 
tinerii care lucrează în sectorul 
zootehnic al gospodăriei colective 
au cele mai multe zile muncă. Așa 
de pildă, Tudor Lupu, mulgător, 
are peste 300 zile muncă, Gh. 
Ghereș, cioban, peste 350 zile 
muncă. Am aflat totodată un mic 
amănunt. Tînărul Niculae Marin, 
conductor de atelaj, a dat gospo
dăriei încă doi mînji crescuți de 
el. La însilozarea celor 35 vagoa
ne de furaj au contribuit din plin 
tinerii colectiviști din Golășei.

Tovarășa Budur Vița brigadieră 
la gospodăria agricolă colectivă 
„Grivița Roșie", din comuna în
surăței a 
sească că 
din anul 
lui a fost 
voltarea- viticulturii cît și la creș
terea animalelor care aduc gospo
dăriei mari beneficii.

A fost scos în evidență și fap
tul că în general Comitetul raio
nal UTM, prin activiștii săi, a 
muncit cu succes în atragerea ti
neretului în sectorul socialist al 
agriculturii. Nu tot astfel se poate 
spune și despre felul cum a fost 
generalizată experiența înaintată a 
tinerilor colectiviști.

Consfătuirea a scos în evidență 
faptul că asemenea întîlniri sînt 
necesare și acest lucru trebuie 
continuat.

Cu acest prilej, pentru activita
tea rodnică de pînă acum, au fost 
premiați numeroși tineri din raio
nul Călmățui, corespondenți volun
tari ai ziarului nostru.

gospodăriilor a-

arătat contribu- 
dezvoltarea sec- 
sector care poa-

ținut să ne mărturi- 
Ta principalele lucrări 
acesta aportul tineretu- 

nemijlocit, atît la dez-

Nerezolvarea la timp 
a sezisărilor oamenilor muncii

a fost sancționată
numărul 2511 al ziarului

( Pe urmele ! 
r materialelor { 

«publicatej
r.

ln
nostru, a apărut — în urma șezi- 
sării unui corespondent — un ma
terial critic intitulat: „Nu numai 
lipsă de îndrumare...**, în care se 
critica atitudinea de nepăsare a 
unor organe de conducere de la 
G.A.S.-Cotnari față de elevii care-și 
făceau practica la această gospo
dărie de stat.

înainte de a apare acest articol, 
organul în drept, 
respectiv trustul 
GOSTAT-lași, a 
primit din par
tea ziarului cî
teva adrese prin 
care i se semna
lau lipsurile e- 
xistente. La pri
mele două șezi-
sări ale ziarului, Trustul GOSTAT- 
lași n-a dat nici un răspuns. A- 
bia la al treilea a trimis un răs
puns formal, neconsiderînd intru 
totul juste faptele semnalate de 
corespondent.

Cercetîndu-se pe teren cele sezi- 
sate de către corespondent, s-a 
constatat că ele sînt întru totul 
adevărate și la 4 iunie a.c. a a- 
părut articolul: „Nu numai lipsă 
de îndrumare...**

Sezisat fiind de acest articol, 
Departamentul GOSTAT din Mi
nisterul Agriculturii și Silviculturii 
ne-a trimis la 1 octombrie a.c. 
adresa nr. 41.205 al cărei conținut 
îl redăm mai jos:

Ne referim la articolul „Nu 
numai lipsă de îndrumare" pu
blicat în ziarul dvs. din 4 iunie 
1957 și în urma cercetărilor fă
cute vă comunicăm următoarele î

1. Din concluziile trase în urma 
cercetărilor făcute a rezultat:

— Condițiile de cazare asigu
rate elevilor au fost cu totul ne
satisfăcătoare, din nepăsarea con
ducerii G.A.S.-Cotnari și a bri
gadierului Bulău N. De asemenea 
hrana elevilor nu a fost cores
punzătoare.

— Activitatea elevilor nu s-a

desfășurat după un plan, cu pro
gram concret și o îndrumare 
sistematică, fiind........................
întâmplare ca 
zilieri.

— Atitudinea 
muncă a fost in 
punzătoare, cu 
grave, cum recunoaște în scris 
chiar autoarea articolului.

— Brigadierul N. Bulău nu a 
avut nicio grijă 
de cazarea și 
hrana elevilor. 
S-a purtat dur 
și nepărintește, 
Și i-a tratat ca 
pe orice zilier. 
Nu sînt suspi
ciuni de necinste 
la cantină, 
a -fost privit cu

întrebuintati la 
orice muncitori

elevilor fată de 
general necores- 

abateri foarte

— Articolul a fost privit cu 
ușurință de către responsabilul 
de cadre de la trustul GOSTAT- 
lași, Tudor P. și nici nu s-a luat 
vreo măsură pentru redresarea 
situației

2. In urma constatărilor con
ducerea departamentului a apli
cat următoarele sancțiuni:

— Mustrare scrisă directorului 
G.A.S.-Cotnari pentru neasignra- 
rea condițiilor de cazare și hra
nă și a unui program pentru e- 
levi, mulțumindu-se a trasa sar
cini brigadierul :i Bulău N., fără 
a urmări și controla executarea.

— Retrogradarea pe timp de 3 
luni cu reducerea salariu'ui cu 
15°/» brigadierului de la G.A.S.- 
Cotnari pentru totala nepăsare 
cu care a tratat pe elevii primiți 
la practică, pentru comportarea 
necorespunzătoare și pentru ne- 
asigurarea condițiunilor minime 
de hrană, cazare și program de 
activitate.

— Mustrare scrisă responsa
bilului de cadre de Ia Trustul 
GOSTAT-lași pentru ușurința cu 
care a privit sezisarea primită 

de 
se- 
in-

care a privit <______  ......
de la ziarul dv. și neluarea 
măsuri concrete de la prima 
zisare primită, cit și pentru 
tirzierea răspunsului.

Orariul de iarnă al curselor fluviale
din două în două zile. Plecările 
de la capetele de linii și sosirile la 
porturile de destinație vor avea 
loc în cursul zilei.

Urmărind deservirea transportu
rilor de pasageri, postă, ziare și 
mesagerii către și de la regiunile 
mai îndepărtate de alte mijloace 
de transport, noul orar asigură 
totodată legături bune cu trenu
rile si autobusele de călători.

Incepînd de duminică 20 octom
brie se aplică orarul de iarnă al 
curselor fluviale de pasageri de
servite de navele Întreprinderii 
Navrom.

Ținînd seama de cerințele de 
transport reduse din perioiada de 
iarnă prin noul orar cursele de 
pasageri Buziaș-Orșova, Brăila- 
Sulina, Brăila-Chilia Veche șl 
Tulcea-Sf. Gheorghe, se vor face

Ce a adus marele OCIONBBIE
In centrul continentului asia

tic, acolo unde cele mai (nalte 
culmi de pe glob, cele ale lan
țurilor Himalaia, Kuenlun și 
Hindu-Kuș — se împletesc, for- 
mînd un masiv muntos, trec 
frontierele Tadjikistanului sovie
tic — una din cele 15 republici 
ale U.R.S.S.

Tadjikistanul este e țară mun
toasă; numai 7 la sută din su
prafața lui ® «cupă șesurile și 
cîmpiile.

R.S.S. Tadjikistan s-a consti
tuit relativ recent — în 1929, 
dar pînă atunci Tadjikistanul 
făcea parte, ca republică auto
nomă, din R.Ș.S. Uzbekă. Astăzi, 
această republică are peste 
1.800.000 de locuitori, dintre care 
60 la sută sînt tadjici. In afară 
de aceștia, aici trăiesc uzbeci, 
kirghizi, turkmeni, kazahi, ruși 
și ucrainieni.

Parcurgînd statistica anilor 
prerevoluționari, rămîi uimit de 
sărăcia economiei și culturii ți
nutului nostru. Cîteva ateliere 
semi-meșteșugărești, în care lu
crau în total 200 de oameni — 
iată care era întreaga „industrie" 
a Tadjikistanului în 1913.

In întregul ținut existau 
școli, iar ta fiecare dintre 
erau 20-30 de elevi. Din 200 
locuitori numai unul știa cît
cît carte. Nu existau nici teatre, 
nici muzee, nici tipografii.

Poporul care a lîncezit veacuri 
de-a rîndul ta întuneric, a dat 
lumii mari oameni de știință,. în
țelepți gînditori și poeți talentați. 
In amintirea plină de recunoș
tință a omenirii vor rămîne pen
tru totdeauna numele clasicilor 
tadjiko-persani — Rudaki, Fir- 
dousi, Ibu-Sin (Avicena), Djami 
și ale altora. De cînd poporul a 
luat puterea în propriile sale 
mîini și a început să construias
că o viață nouă, Tadjikistanul a 
devenit de nerecunoscut Toate

3 
ele 
de 
de

poporului tadjic
M. Rahmatov

președintele Prezidiului Sovietu lui Suprem al R.S.S. Tadjke

popoarele patriei noastre și în 
primul rînd fratele nostru mai 
mare — poporul rus, ne-au venit 
în ajutor. Acolo unde nu exista 
niciun fel de industrie, unde ță
rănimea muncitoare își lucra cu 
unelte primitive loturMe minus
cule, au apărut mine de cărbuni 
și de minereuri, fabrici și uzine 
mari, colhozuri, sovhozuri și 
S.M.T.-uri înzestrate cu o tehni
că de prim rang. Tadjikistanul 
are acum propriile sale industrii: 
extractivă, carboniferă, textilă, 
alimentară, de confecții și încăl
țăminte, de prelucrare a pieilor și 
alte ramuri industriale. Produc
ția globală a industriei a crescut 
de 27 de ori în comparație cu 
1913. Acum marile întreprinderi 
ale republicii produc în fiecare 
două ore și jumătate o cantitate 
de produse egală cu cea fabri
cată în întregul an 1928.

Succese mari a obținut și a- 
gricultura socialistă a Tadjikis
tanului. In loc de pluguri de 
lemn, sape și alte unelte primi
tive, cu care țăranii își lucrau 
loturile minuscule, astăzi pe 
cîmpuriile colhoznice 
aproximativ 9000 de 
peste 500 de combine și mii de 
alte mașini agricole. Acum, un 
mare număr de munci agricole 
sînt aproape complect mecaniza
te. Deosebit de înalt e nivelul de 
mecanizare în cultura bumbacu
lui.

astăzi
: lucrează

tractoare,

Cultivarea bumbacului e prin
cipala ramură a agriculturii Tad
jikistanului și-9 spunem fără o- 
colire — mîndria noastră. 
Bumbacul este considerat pe 
drept cuvînt una din principalele 
bogății ale poporului tadjik. în 
comparație cu 1913, suprafața 
plantațiilor de bumbac s-a mărit 
la noi de 6,3 ori, iar recolta de 
bumbac brut a crescut de 13 ori. 
în 1956, republica a produs 
417.000 tone bumbac. In medie, 
de pe fiecare ha. au fost strînse 
cite 2.800 kg. bumbac din varie
tăți sovietice și cite 2.200 kg. 
bumbac din varietăți sovietice 
superioare. Tadjikistanul ocupă 
azi primul loc în Uniunea Sovie
tică în ce privește recolta la 
hectar și al doilea — în ce pri
vește recolta globală de bumbac.

în anii puterii sovietice, în re
publica noastră a avut loc o 
mare revoluție culturală. Dacă 
în trecut un om care știa carte 
era o raritate, astăzi există 
40.000 de specialiști cu studii su
perioare și medii. Numeroși ingi
neri și tehnicieni tadjici conduc 
cu siguranță întreprinderi, șan
tiere. Mii de oameni activează cu 
succes în domeniul științei. Anal
fabetismul a fost complect lichi
dat. In cele 2500 de școli învață 
peste 32.000 de copii. Pretutin
deni se înfăptuiește învățămintul 
general de șapte ani, iar în orașe, 
în numeroase centre raionale, a-

șezări muncitorești și multe col
hozuri se înfăptuiește cu succes 
și învățămintul mediu. Cele 10 
institute de învățămînt superior 
sînt frecventate de peste 16.000 
de studenți.

Centrul gtadirii științifice a 
republicii este Academia de știin
țe care reunește o rețea vastă de 
institute și instituții de cercetări 
științifice. Numai de problemele 
agriculturii se ocupă trei institu
te de cercetări științifice.

Cine cunoștea, în trecut, litera
tura și arta tadjică ? Numai un 
număr restrîns de specialiști. A- 
cum, ta Tadjikistan, există nu
meroși scriitori, poeți și drama
turgi talentați. Operele lor sînt 
cunoscute și îndrăgite de cititorii 
sovietici, creația lor e cunoscută 
în multe țări străine.

Un indiciu grăitor al succese
lor obținute îl constituie și dez
voltarea ocrotirii sănătății publi
ce. înainte de revoluție, în Bu- 
hara de est, visteria emirului 
cheltuia pentru aceste nevoi a- 
nual, în medie, cîte 13 copeici pe 
om. In întregul ținut, exista un 
singur spital cu 40 de paturi. 
Populația „se trata" la babe care 
știau să descînte. Deosebit de 
ridicată era mortalitatea infantilă. 
Acum, de strajă sănătății oame
nilor muncii stau aproximativ 
7000 de muncitori sanitari. In re
publică există o rețea vastă de 
spitale, policlinici, sanatorii, case 
de odihnă.

Iată pe scurt, lucrurile noi pe 
rare puterea sevietică le-a adus 
pe străvechiul pămînt tadjik.

i O ironie 
i neînțeleasă
? Anul acesta, casa 
î regionali a creației
• populare a organi- 
t zat festivalul școli- 
| lor populare de artă 
? din regiune : Arad,
• Reșița și Lugoj. Fap- 
! tul că festivalul s-a 
I desfășurat în orașul 
t Timișoara a fost — 
i după părerea noas- 
? tră — și o subtilă 
: ironie, căci în Timi- 
i joara, deși mare cen- 
ț tru regional, nu exi£- 
t tă o asemenea școa- 
| lă. La festival au 
f fost invitate și orga- 
: nele locale — secți- 
ș unite de învățămînt 
f și cultură ale sfatu- 
t iui popular orășe- 
J nesc și regional. In-
• tiucît nu au onorat
• festivalul cu prezen-
• ta și n-au înțeles
• ironia, ne permitem
• să le aducem la cu-
• noștință pe această
• cale, cîteva con-
• duzii.
• Piesele executate
• de soliștii vocali și
• instrumentiști, dan-
• șurile clasice ori
• populare, lucrările 
; de artă plastică, tea-
• tru, toate acestea
• sînt rodul muncii de
• un an de zile a ce-
• lor 1.000 de elevi 
; cit cuprind aceste 
j școli. Ansamblul de 
î acordeoane de la
• Arad, duetul de vi- 
î ori de la Reșița, Se-
• cerișul executat de
• elevi ai școlii din 
; Lugoj, expoziția de

pictura a claselor 
de artă plastica din 
Arad și Lugoj, a- 
cestea și multe alte
le vin să depună 
mărturii despre ta
lentul autentic al 
elevilor.

Selecționarea ca
drelor pentru o ase
menea școală nu 
este o problemă ca
re să nu poată fi so
luționată pozitiv. O- 
pera și teatrele de 
stat, filarmonica și 
ansamblul de stat de 
cîntece și dansuri, 
filialele Uniunilor 
Artiștilor Plastici și 
a Uniunii Compozi
torilor, dispun de 
oameni eu o înaltă 
pregătire, foarte utili 
într-o asemene^ 
școală.

Datorită faptului 
că o asemenea școa
lă este serală, nici 
problema spațiului 
nu este atît de gîrea.

Unii tovarăși jus
tifică dezinteresul 
lor pentru înființa
rea unei asemenea 
școli prin faptul că 
ar dori ca în Timi
șoara să ia ființă un 
conservator. Nu dis
cutăm acum dacă ar 
fi necesar sau nu un 
conservator dar și în 
cazul cînd ar fi, el 
n-ar putea suplini o 
școală populară de 
artă.

vîntul: „Uite 1". C« 
un bătrîn reumatic, 
bolnav de astmă și 
cu inima slabă, au 
tobusnl face grațios 
tmill pieții și po
posește în stație. A 
prmat... atacul. In 
sfîrșit, după un con
trol sumar al veșt
mintelor, răsuflăm 
ușurați: ne aflăm în 
autobus. Nu ne ră
mîne altceva decît 
să numărăm mo 
mentele pînă cînd 
motorul va respira 
din nou.

Ah, dar vitregă 
ne fu soarta. Taxa
toarea furioasă se 
sui în autobus:

— De ce v-ați ur
cat ? Autobusul e 
stricat, trebuie dus 
la ateKer....

— Dar a mers 
pînă acum cîteva

I

Nu ne îndoim de 
faptul că și în ora
șul Timișoara sînt 
foarte mulți artiști 
amatori, poate mult 
mai mulți decît în 
celelalte orașe amin
tite, artiști amatori 
care au nevoie de 
îndrumare, de per

fecționare. Mai mult 
chiar: în oraș sînt 
cel mult 10 instruc
tori de dans pentru 
toate formațiile ar
tistice. Aceștia sînt 
supra solicitați. Mai 
sînt și formații tine
re fără instructori. 
O școală populară 
de artă cu clasă de 
dans ar putea solu
ționa în scurtă vre
me (2 ani) această 
lipsă.

Tinerii artiști a- 
matori din orașul Ti
mișoara simt nevoia 
unei asemenea școli. 
E timpul ca secția 
orășenească de în
vățămînt și cultură 
a sfatului popular 
Timișoara să înțe
leagă ironia fină a 
Casei regionale a 
creației populare.

C. BUCUR

Aventură 
pe 32...

Alimentat cu doza 
cuvenită de răbdare 
așteptam. Nu eram 
singurul. Mai mult: 
aveam chiar o so
cietate numeroasă 
căci fiecare tresă
rire a limbilor cea
sornicului aducea 
noi contingente de 
colegi întru aștep
tare. Cîțiva — mai 
nerăbdători — s-au 
dus spre șosea să 
scruteze zarea. Ni
mic. Figuri triste, 
plictisite. Noroc că 
soarele, întârziat pe 
meleagurile noastre, 
ne mai mîngîia.

Ce așteptam, e 
limpede... Ați dedus 
cu toții: autobusul 
32. Timpul trece, 
speranțele rămîn. 
Deodată răsună din 
zeci de glasuri cu-

minute... — încercă 
timid un glas să i 
protesteze. ?

Taxatoarea era ? 
necruțătoare: •

— Ați auzit, tre- ; 
buie reparat 1 Mer- T 
gem la garaj... Re- • 
pedo coborârea... f

Șoferul care tă- l 
cuse pînă atunci a Ț 
intervenit: .

— Mai lasă, to- ? 
• arășă. Repari cînd ? 
ajungem Ia cap... •

— Nu se mai ■? 
poate — rosti acru ? 
taxatoarea. i

Eram curioși. Ce | 
reparație o fi nece- i 
sitînd autobuzul ? ț 
Șoferul pleacă. Ta- f 
xatoarea bombăne ? 
nervoasă. Șoferui • 
revine. Revine cu ? 
un tânăr în salopetă * 
și cu un ciocan în 
mînă. Din buzunar 1 
scoate UN CUI ; 
(unul singur!), îl 
bate în pupitrul ta
xatoarei și pleacă...

— Bine că s-a fă
cut... reparația —- 
răsuflă ușurajt$ taxa
toarea.

Răsuflăm și noi 
ușurați. Autobusul 
pornește...

S-a întâmplat în 
săptămîna trecută, 
luni, în jurul orei 17, 
în Piața Scânteii. 
Autobusul purta in
scripția , J.T.B. 24“... ;

E. OBREA

în stațiunea balneo-climaterica

SOVATA

Stațiunea balneară Sovata funcționează in tot cursul anului. 
In foto: clipe de odihnă in hollul vilei nr. 18 a Ministeru

lui Sănătății și Prevederilor Sociale.
Foto AGERPRES

(ClXEMATOGItAFEj
Prologul — PATRIA ; O mică în. 

tîmplare — REPUBLICA, V. ALEC- 
SANDRI, BUCUREȘTI ; Călătorie 
în tinerețe — MAGHERU, ELENA 
PAVEL, VOLGA ; Ghimpele - LU- 
MINA, 23 AUGUST ; Pentru pace 
- I. C. FRIMU, MAXIM GORKI ; 
Lissy — ÎNFRĂȚIREA INTRE PO. 
POARE ; Fiii munților — ALEX. 
POPOV; Păianjenul de aur — 
ALEX. SAHIA, COȘBUC ; Două 
victorii - VICTORIA, 1 MAI ; In 
toiul luptei — DOINA; O întîm. 
plare la Benderath — N. BALCES- 
CU; Aspecte de la Festivalul de 
la Moscova, complectare — A X-a 
ediție a campionatelor de atletism 
ale R.P.R. — TIMPURI NOI ; Mis- 
terul din vechea mină — TINERE.

TULUI, ARTA ; Primăvara pe stra
da Zarecinaia — GH. DOJA, MO. 
ȘILOR, ALIANȚA; Vultur 101 - 
GRIVIȚA, CONST. DAVID ; Căpi. 
tanul și eroul său - VASILE 
ROAITA; Inima cîntă — CUL. 
TUR AL ; încotro ? — UNIREA ; 
Călătorie misterioasă—Ft AC AR A ; 
Ultima întâlnire — MUNCA ; Echi
pajul vasului Nadejda — MIORIȚA 
OLGA BANCIC ; Dosarul 306 — 
DONCA SIMO ; Noapte de carna
val - ILIE PINTILIE ; Ei iubeau 
viața — POPULAR ; O vară ■ ne- 
obișnuită - M. EMINESCU ; Mi- 
kolka cel viteaz — LIBERTĂȚII, 
CENTRAL ; In calea trăznetului — 
AUREL VLAICU.

Pentru următoarele trei zile tn 
țară: vremea se menține călduroa
să, cu cerul mai mult senin, excep
tând nordul țării, unde se vor pro. 
duce înnourări, iar local vor că. 
dea ploi temporare. Vîntul va sufla

slab, iar în nordul țării potrivit. 
Temperatura în general staționară, 
exceptând nordul Ardealului, unde 
va scădea ușor. Minimele vor os- 
cila între minus 2 și plus 9 grade, 
iar maximele între 12 și 21 grade. 
Dimineața ceață locală.
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Care frumusețe
Zara Doluhanova

este mai... frumoasă ?
B WW pabUoMi articolului „Care frumu

sețe cete mai...frumoasă* la redacție a început 
M MMNodl un număr însemnat de scrisori. Ele

cuprind diferite opinii în legătură cu această 
problemă.

In numărul de astăzi al ziarului nostru, înce
pem publicarea lor.

]

nu In primul rînd
FRUMUSEȚEA FIZICĂ

Am citit la rubrica „TINEREȚE- 
EDUCAȚIE-RĂSPUNDERI** scri
soarea „CARE FRUMUSEȚE 
ESTE MAI FRUMOASĂ" și pen- 
tru că și eu am fost cîndva în si
tuația tov. L. Zamfirescu, îi voi 
da sfatul pe care eu — deși l-am 
primit la timpul meu — nu l-am 
urmat

Aveam 18 ani, cînd am adus Ia 
cunoștință părinților hotărirea de 
a mă căsători cu un coleg de ser
viciu, un băiat destul de tînăr șl 
deosebit de frumos.

Ne iubeam reciproc, sau cel pu
țin așa mi se w

Nu-mi aduc 
măcar să fi 
sale. îmi era 
sel, totdeauna 
în special că era foarte frumos.

Și deși părinții și prietenii cu 
mai multă experiență îmi spuneau 
că frumusețea nu este singurul 
criteriu pentru a-ți alege un to
varăș de viață, totuși m-am căsă
torit.

Datorită fătului că părinții mei 
se împotriveau acestei căsnicii am 
plecat împreună pe un șantier de 
construcții.

Se părea că nici un nor nu va 
umbri căsnicia noastră. Existau 
mici dificultăți, pe care le treceam 
cu vederea. îmi închipuiam că în 
fiecare căsnicie există asemenea 
lucruri.

Dar, toate aceste ,,mici nimicuri** 
au luat cu timpul proporții mari 
și, dacă Ia început erau trecute 
cu vederea, cu 
insuportabile.

încetul cu 
său urît ieșea 
meu. bazat pe

părea.
aminte ca vreodată 

analizat calitățile 
deajuns că era ve- 
tandru cu mine și

timpul au devenit

încelul, caracterul 
la iveală. Soțul 

frumusețea sa fi-

zică, căuta ca prin fizicul său, să 
pună o barieră între mine și el; 
mă maltrata, își închipuia că e 
irezistibil și la orice pas îmi spu
nea ; „o mie de fete voi găsi, nu 
una

Nu aveam voie să fac nici un 
pas fără el. El, însă, era nelipsit 
de la balurile și seratele care 
erau în localitate. Cu o serie de 
prieteni de talia sa, făcea chefuri 
nopți întregi cu .,prietene" pe 
care probabil, ca și pe mine ia în
ceput, le atrăgeau frumusețea lui.

Din relațiile cu diferite fete, au 
venit pe lume copii, care s-au 
născut fără a avea un tată le
gitim.

Căsnicia mea devenise un cal
var.

Desnodămintui a fost cel pre
văzut de părinții mei; în mai pu
țin de 2 ani, am urcat scările tri
bunalului.

A trecut de atunci un timp des
tul de îndelungat. Rănile prici
nuite de căsnicia mea începuseră 
să se cicatrizeze. L-am cunoscut 
pe Mihai, un băiat simplu ; nu 
era frumos, dar frumusețea și ca
litățile sufletului său m-au făcut 
să mă gîndesc mai des la el.

în timpul prieteniei noastre, 
mi-am dat seama că avea calități 
pe care celălalt nu le avea. Mă 
respecta, era corect și sincer în 
iubirea lui, se purta cinstit și lo
ial cu tovarășii săi.

M-am căsătorit. Acum o lună 
am sărbătorit aniversarea a 2 ani 
de la căsătoria noastră. A fost 
foarte frumos. Astăzi ne iubim și 
ne împăcăm mai bine chiar ca în 
prima zi.

Caracterul său nobil, sufletul

său frumos, au învins fizicul șl au 
făcut din Mihai un om cu cali
tăți deosebite, un om minunat, un 
om adevărat.

Așa că L. Zamfirescu, gîndeș- 
te-te bine!

Va fi foarte dureros să urci 
treptele unui tribunal spre a te 
intilni acolo cu un om frumos. Și 
e nespus de minunat, să te plimbi 
într-un parc alături de cel care 
te iubește, te înțelege, chiar dacă 
nu are un chip de invidiat, cum 
gindești d-ta.

MELANIA CĂLINESCU 
București

Nu știi ce să admiri mai iutii 
în arta ei...

Este înzestrată cu o voce excep
ționala. O catifea din cele mai fi
ne învăluie parcă orice sunet e- 
mis de ea. Și această catifea capă
tă reflexe de multiple culori, lu
minată fiind de inteligența ei mu
zicală remarcabilă, întemeiată pe 
o cultură muzicală larg dezvol
tată. Arta culorii vocale este ridi
cată de ea la cele mai înalte 
culmi. Și nici un moment acest 
spectru coloristic nu este folosit 
rupt de expresie, pentru o virtuo
zitate „pură*. Totdeauna culoarea, 
tenta, este supusă ideii muzicale.

Apoi, mai este și respirația ei... 
Măestria ei ieșită din comun în 
acest domeniu este pusă în slujba 
frazei muzicale, a liniei mari a 
întregii lucrări cîntate. Zara Do
luhanova și-a asimilat stiluri dife
rite de frazare, potrivite cu reper
toriul ei extrem de bogat. In Mo
zart frazarea clasică, în Debussy 
suflul larg al frazării muzicii 
franceze, în cîntecul popular spa
niol, rus, argentinian caracterul 
individualizat cerut.

Și vocea pare a i se schimba 
după cum atacă „Danza* sau aria 
Rosinei de Rossini, cîntecid popu
lar rus aranjat de Șaporin, „Ave 
Maria* de Schubert sau ,Jota* de 
de Falla. In ,,Habanera* de Ravel 
răsună parcă un instrument cu o 
sonoritate excepțional de subtilă, 
intr-atît de pur ca intonație, intr- 
atât de instrumental, redă ea vo
calizele. In „înflorește grădina* 
de Musorgski, piesă care preves
tește multe pagini de muzică con
temporană, simplitatea aparentă a 
expresiei, în care nu e folosit nici 
un „efect* vocal, te uimește și te 
uimește și inteligența muzicală. 
Poate că aria din „Mathăus Pa
ssion* nu era atât de perfect rea
lizată (poate și din cauza emoției... 
și a unui acompaniament destul 
de descusut) dar, deîndată, aria 
din opera „Ariana* de Haendel 
venea să confirme că Zarei Dolu-

hanova muzica vechilor maeștri 
nu-i e cîtuși de puțin străină, și 
„Allelujah* de Mozart, dat in 
„bis*, întărea această convingere. 
„Cum mă ruga tata* de Strauss 
sau „Vînătorul de guzgani* de 
Wolff vădeau faptul că nici sti
lul muzical al lied-ului german 
post-romantic nu este inaccesibil 
marei cîntărețe.

Acompaniamentul la pian al lui 
Alexandr Erohin a izbutit adesea 
să se ridice la un frumos nivel 
de artă. L-am fi dorit mai subtil 
și suplu în abordarea stilurilor di
ferite pentru a putea egala și îm-

mai bine arta excepționaleiplini 
cîntărețe-muziciene.

Succesul, triumful de care a a- 
vut parte Zara Doluhanova în mij
locul publicului nostru (care ar 
trebui să fie mai punctual pentru 
a nu deranja buna desfășurare a 
manifestărilor artistice...) capătă 
semnificarea unei invitații de a-și 
înmulți numărul recitatelor în Ca
pitala în cadrul „Lunii prieteniei 
romîno-sovietice* și de a reveni 
cît mai curînd în mijlocul nostru. 
Nădăjduim că eminenta cîntărea- 
ța sovietică va veni în întâmpina
rea acestei dorințe.

FR. SCHAPIRA

A
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UN SFAT CATEGORIC
POATE STRICA
Sinceritatea tovarășei L Zamfi

rescu m-a surprins. Și, poate, așa 
e bine... Problemele pe care ie-a 
ridicat dînsa sînt de o importanță 
vitală pentru noi. tinerii.

Intr-adevăr, e greu de ales în
tre cele două variante, chiar ris
cant de a face o „partidă” în de
favoarea alteia.

Față de vechiul coleg de care o 
leagă amintirile unor locuri de 
neuitat, școala, dînsa este ,,rece“. 
Iubirea trece în acest caz pe al 
doilea plan, lăsînd primul loc în
țelegerii, unității de idei și ideal, 
condiții — după părerea mea — 
suficiente pentru o căsătorie idea
lă .Dar recunosc de asemenea că 
nepotrivirile fizice, frumusețea în. 
cazul nostru, pot constitui un ob
stacol destul de serios în înteme
ierea unui cămin.

Partida a doua este mai atrăgă
toare, dar cu multe puncte vulne
rabile. Cred că atitudinea orgo
lioasă a inginerului, indiferența 
sa față de fată, pe care pretinde 
în același timp că o iubește, sînt 
tot atîtea semne de întrebări pen
tru cel ce vrea să poarte titlul de 
bun soț. Totuși, el promite vise 
frumoase, e un tip fermecător, are 
bani, situație socială.

Dilemă...
In cazul de față mă pronunț 

pentru prima variantă, nu fără a 
avea însă rezerve pentru a doua.

E mai bine o căsătorie modestă 
decît una „strălucită". De multe 
ori căsătoriile ..strălucitoare** s-au 
arătat a nu fi chiar atît de... feri
cite și, nu fără durere, unele din 
ele s-au terminat cu despărțirea. 
In schimb, atunci cînd te căsăto
rești cu omul cu care poți realiza 
o înțelegere perfectă, sau aproape 
perfectă, viața decurge liniștită,

fără izbucniri. Soțul își îndepli
nește misiunea sa, iar soția, care 
inițial nu-1 iubise, se acomodează 
totuși.

Și, la drept vorbind, mai tîrziu, 
ca mamă, ea își revarsă dragos
tea în special asupra copiilor, in
convenientul de ..nepotrivire fi- 
zică“ între soț și soție, nu mai 
ocupă în viața zilnică nici un 
Ioc, sau, în cel mai rău caz, un 
loc foarte mic. Acum iubești fa
milia, căsnicia înjghebată.

Cînd, eventual se ivește în cale 
tipul inginerului îngîmfat, să în
cerci să-l studiezi, să vezi ce ur
mărește. De multe ori acești oa
meni caută numai aventura. Ei 
cunosc fete multe și de toate fe
lurile. tocmai grație situației lor. 
Dar, oricît de „tare" ar fi res
pectivul, gingășiile și calitățile pe 
care le găsește la un moment dat 
la o fată, îl transformă într-un om 
cu adevărat subjugat, un om ca
pabil de a iubi cu multă sinceri
tate .și tandrețe și, deci, în mod 
firesc, încetează de a mai căuta 
în dreapta, în stingă, de a mai 
face curte pretutindeni. In astfel 
de cazuri rămîne credincios dra
gostei lui.

Deci prudență.
I. ALEXANDRESCU 

student

P.S. (tov. L. Z.) Decît s-alergi 
după doi iepuri și să nu prinzi 
niciunul. mai bine mai aștepți doi 
ani. dacă situația permite, pen
tru a putea cunoaște, pentru a 
putea alege atunci cu suficientă 
maturitate. Aici, după părerea 
mea, sfaturi de genul „ia-1 pe ăla 
sau pe celălalt0 nu au ce căuta.

L A.

Utemistul Marin Dorobanții de ia uzinele „23 August*’ din Ca
pitală nu se mulțumește să-șl îndeplinească șl depășească an
gajamentele sale în cinstea zilei de 7 Noiembrie. El se stră
duiește să ridice și noi cadre calificate.

Iată-1, în fotografie, calificînd pe elevul Tîrtan Gheorghe dfr» 
anul III al școlii profesionale

In regiunea Ploeștl

Perspective largi 

sportului de masă
| In aceste zile, printre activiștii sportivi din Ploești domnește 
? o animație neobișnuită. Se discută cu însuflețire, se întocmesc 
I planuri și se stabilesc măsuri organizatorice. Intr-un cuvînt, se 
I fac pregătiri intense aici în legătură cu reorganizarea muncii 
? sportive. Bine înțeles evenimentul stîmește interesul tuturor tine- 
I rilor direct interesați de mersul activității noastre sportive. In
• această atmosferă însuflețită este oarecum explicabilă reacția 
? tovarășului Gheorghe Matei, președintele Comitetului regional
• de organizare a U.C.F.S. „Tocmai acum...** — prin care ne-a 
I răspuns prima dată la solicitarea unui interviu.

Delegația sovietică care se 
află în țara noastră cu prilejul 
Lunii prieteniei romîno-sovietice 
își continuă vizitele.

Joi dimineața N. V. Turbin 
membru al Academiei de Științe 
a R.S.S. Bieloruse s-a întîlnit. 
la rectoratul Universității „Vic
tor Babeș**, cu cadre didactice 
universitare.

Cadrele didactice universitare 
care activează în domeniul bio
logiei au mulțumit călduros aca
demicianului N. V. Turbin pen
tru informațiile date privitoare 
la organizarea învățămîntului de 
specialitate și succesele cercetă
torilor sovietici în acest domeniu. 
Intîlnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie și 
a constituit un rodnic schimb de 
experiență.

N. V. Turbin a vizitat apoi 
Institutul agronmic unde s-a in
teresat îndeaproape de activitatea 
de cercetări științifice a catedrei 
de genetică și ameliorare a cul
turilor.

O. V. Taktakișvili, compozitor, 
secretar al Uniunii compozitori
lor din U.R.S.S. s-a întîlnit în 
cursul dimineții la clubul consi
liului regional A.R.L.U.S. cu re
prezentanți ai Filarmonicii de 
stat.

H. Bukeeva — artistă^ a po
porului din R.S.S. Kazahă—a pe

trecut dimineața zilei de joi Ia 
Teatrul Național, în mijlocul ar
tiștilor teatrelor clujene.

După amiază. N. V. Turbin s-a 
întîlnit la Biblioteca centrală^ uni
versitară cu un mare număr de 
biologi și alți oameni de știință 
clujeni. N. V. Turbin a prezentat 
o interesantă expunere asupra unor 
probleme ale geneticii contempo
rane. Oaspetele a răspuns apoi la 
o serie de întrebăr.i.

Artista H. Bukeeva a vizitat 
după amiază Teatrul Maghiar de 
Stat și a asistat la repetiția pie
sei „Liubov Iarovaia“ de Treniov.

Seara. N. V. Turbin șî H. Bu
keeva au asistat la spectacolul cu 
piesa ,.Arborele genealogic" de 
Lucia Demetrius, prezentat de ar
tiștii Teatrului National de Stat.

★
DEVA 17 (Agerpres). — Con- 

tinuînd vizita în țară, G. I. Ze
lenko, directorul generai al Di
recției generale a rezervelor de 
muncă de pe lingă Consiliul de 
Miniștri al Uniunii Sovietice, 
conducătorul delegației sovietice 
care participă la sărbătorirea 
Lunii prieteniei romîno-sovietice, 
B. N. Petrov, P. L. Kulbaka și 
A. V. Bielîșev, membri* ai dele
gației au sosit vineri dimineață 
la Hunedoara, pentru a vizita 
Combinatul siderurgic și noul 
oraș al siderurgiștilor.

La deschiderea Festivalului
filmului sovietic

(Urmare din pag. l-a)

lor ecranului un film ca „Mama**- 
Aici ideea gorkiană, pe lingă fap
tul că prinde forme plastice și di
namice, capătă o posibilitate de 
pătrundere în masele cele mai 
largi prin laconismul și concentra
rea formei. Și astfel „Mama* lui 
Gorki face încă odată ocolul pă
mântului, în urma romanului, tri
misă din țara care a înfăptuit de 
astădată idealurile personajelor iz- 
vorîte din adevăr..

Pudovkin adaugă măiestriei lui 
Eisenstein minuțioasa elaborare a 
prezentării actorului în condițiile 
specifice ale cinematografului. El 
reușește în arta lui să îmbine poe
zia imaginei cu poezia interioară 
a actorului-om (Nahimov).

Dovjenko, maestrul poeziei, re
voluționează filmul în toată baza 
sa sculptural-regizorală, demons
trează elocvent în „Pămîntul* că 
dinamicul nu este totdeauna o ur
mare a mișcării exterioare, atrac
tive, că adeseori staticul în film, 
prin dinamismul interior pe care-l 
cuprinde, reprezintă o valoare ci
nematografică mult superioară.

Și cîte alte învățături n-ar pu
tea fi trase din tezaurul filmului 
sovietic. Nu poți să vorbești în- 
tr-un simplu articol despre tezau
rul artistic al cinematografiei so
vietice, despre care s-au scris vo
lume în cele mai felurite limbi ale 
pămîntului (orice carte de teorie 
cinematografică ai deschide vei 
întâlni între exemplificările cele 
mai de seamă, operele lui Eisen
stein, Pudovkin, Dovjenko etc.). 
Dar cinematografia sovietică nu a 
creat doar referiri și concluzii teo
retice care devin un bun al dez
voltării istorice a cinematografului 
în dimensiuni mondiale. Arta fii' 
mului sovietic și-a creat în toate 
țările pămîntului spectatori care 
prețuiesc și iubesc această artă. 
Cine sînt spectatorii realizărilor 
clasice ale cinematografiei sovie
tice ? Miile și sutele de mii de oa
meni dornici să cunoască realitatea 
nouă născută de Marele Octombrie.

Dar nu numai atît. Printre spec
tatorii cei mai fideli ai filmului 
sovietic sînt și creatori ca Charlie 
Chaplin, Rene Clair, Bardem și 
atîția alții. De ce înșir aceste d- 
teva nume la sfîrșitul rîndurilor 
mele ? E elocvent faptul că moș
tenirea filmului născut din Revo
luția din Octombrie trăiește în 
neo-realismul italian, în cinemato
grafia faptului divers al filmului 
francez, în arta lui Bardem. Tră
iește în pilduiri modeste în arta 
filmului nostru. La aceste lucruri 
ne gîndim urmărind filmele din 
Festival, în care alături de capo
dopere clasice din trecut, ca „Ale
xandr Nevski* și „Crucișătorul 
Potemkin* întâlnim filme noi ce 
duc mai departe glorioasele tra
diții ale cinematografiei sovietice.

sute
_____________  ,-r ,It, țo 

incinta combinatului într-un mi
ting organizat în cinstea oaspe
ților sovietici.

Nicolae Catană, director gene
ral al combinatului și ing. Cor
nel Gherghel, de la uzina cocso- 
chimică au înfățișat succesele 
obținute de siderurgiștii și con
structorii hunedoreni cu ajutorul 
Uniunii Sovietice, concretizat în 
utilaje, materiale, materii prime, 
metode avansate de muncă, do
cumentație și asistență 
etc.

Luînd cuvîntul, G. I. 
conducătorul delegației, _ 
printre altele: „In numele dele
gației care participă la sărbăto
rirea U'.nii prieteniei romino-so- 
vietice și a întregului popor so
vietic vă transmit un salut înllă- 
cărat, un salut de luptă, tovără
șesc. Ne aflăm în patria dvs. de 
10 zile. Sîntem bucuroși că ve
dem cu ochii noștri frumoasele 
realizări obținute de poporul ro- 
mîn în anii de după eliberare, 
sub conducerea înțeleaptă a 
Partidului Muncitoresc Romîn“.

A. V. Bielîșev, fost comisar 
pe crucișătorul „Aurora’* a adus 
siderurgiștilor un călduros salut 
din partea locuitorilor orașului 
erou Leningrad, evocînd eveni
mente petrecute acum 40 de ani.

In cursul zilei, oaspeții au 
vizitat Castelul Huniazilor și noul 
oraș al siderurgiștilor.

★

Joi la amiază a sosit în Capi
tală A. S. Feodorov. directorul 
producției de filme, membru în 
colegiul Ministerului Culturii al 
U.R.S.S., conducătorul delegației 
de cineaști sovietici care participă 
la sărbătorirea Lunii prieteniei ro- 
mîno-șovietice și la Festivalul fil
mului sovietic organizat cu acest 
prilej.

In același timp 
Roza Makagonova, 
legației de cineaști

★
... Joi seara a avut 
de Operă și Balet al 
un spectacol extraordinar cu bale, 
tul „Fîntîna din Bacciserai" de 
Boris Asafiev. La spectacol și-au 
dat concursul artiști ai Teatrului 
moldovenesc de operă și balet „A. 
S. Pușkin" din Chișinău, care se 
află în turneu în țara noastră cu 
prilejul Lunii prieteniei romîno-so- 
vietice.

Spectacolul dat cu concursul at- 
tiștilor sovietici s-a bucurat de un 
deosebit succes.

(Agerpres)

La terminarea schimbului, 
de siderurgiști s-au adunat

tehnică

Zelenko, 
a spus

a sosit artista 
membră a de- 
sovietid.

loc la Teatrul
R. P. Romine

Primul ex
(Urmare din pag. l-a)

soară și trei ore singuri. în ca
meră...

— Ați făcut mari progrese... — 
îi asigur.

— Nu cred. Știm atât de puțin 
— intervine Iuri.

— Dar în două luni vom vorbi 
perfect — se angajează Alecsandr.

— Cel mai tîrziu în trei luni — 
rectifică Iuri.

— La institut ați început frec
ventarea cursurilor r

— încă nu. Mergem la orele de 
laborator și la cursurile pe oare 
le putem înțelege... cele cu multe 
formule matematice... Dar o să...

— ...recuperăm — ajută Gu Bin 
lin pe Vladislavlev.

Cum cei doi tineri fac parte din 
primul grup de studenți sovietici 
care învață în R.P.R., le-am cerut 
părerea despre Institutul de Petrol 
și Gaze.

— Ne-a lăsat o impresie foarte 
frumoasă — arată Mironov. Labo-

ratoarele sînt splendide... Iar stu
denții romîni sînt tovarăși buni • 
căror prietenie oi’

Pun o întrebare 
cretă:

— Ce v-a atras 
petroliferă ?

— Sînt dintr-o _ „
în petrol. Din Kuibîșev. Tatăl meu 
a fost muncitor petrolist — con
tinuă Mironov. A murit în război.

Greu, reușesc să aflu că atît Iuri 
cât și Alecsandr au avut în anii 
de studenție de pînă acum numai 
calificative „foarte bine“.

— Să sperăm că și la București 
nu ne vom face de rușine...

Dar pentru că veni vorba de 
București, le solicit impresiile des
pre capitala noastră.

— Un oraș frumos, cu mulți co
paci — răspunde Vladislavlev. Pă
cat că am reușit doar puțin...

Căuta un cuvînt. Răsfoiește ca
ietul de pe masă și zîmbind con
tinuă.

simțim...
) oarecum indis-

spre industria

regiune bogată

Am intrat direct in subiect:
— Ce ne puteți spune despre 

perspectivele pe care le deschide 
Hotarîrea C.C. al P.M.R. și a Con
siliului de Miniștri pentru activi
tatea sportivă din regiunea Plo- 
ești ?

— Pentru a vă răspunde trebuie 
să arăt mai întîi care e situația 
activității sportive din regiunea 
noastră în momentul de față. In 
această direcție se poate spune că 
in ultimii ani am obținut succese 
relativ însemnate. Cîteva cifre 
sînt concludente cred : peste 470 
de colective sportive cu 80.000 de 
membri, 60.800 tineri purtători ai 
insignei G.M.A., peste 140.000 par- ..... . _ .... (je

__ , . a- 
de fotbal 11 

piste de atletism, 39 terenuri de 
volei, 12 terenuri de tenis, 3 po
ligoane de tir — toate construite 
doar în ultimii ani. Se mai pot da 
multe alte cifre și exemple.- Cu 
toate acestea trebuie să arăt că 
au existat o serie de rătnîneri în 
urmă importante în cadrul activi
tății noastre sportive.

— Puteți să ne vorbiți ceva 
despre acestea ?

— Desigur. In primul rînd puj 
tem spune că activitatea sportivă 
de masă din regiunea noastră — 
cu toate succesele obținute — a 
rămas în urmă. Numărul celor an
trenați în activitatea sportivă, în 
raport cu numărul total al popu
lației regiunii este încă foarte mic. 
Și din păcate activitatea sportivă 
de masă se desfășoară cel mai 
rău tocmai în schelele petrolifere 
unde lucrează majoritatea munci
torilor. Marile colective sportive 
din schele ca de pildă, cele de la 
Moreni. Băicoi au neglijat aproa
pe complet activitatea sportivă de 
masă. întreaga lor activitate se 
rezumă la secțiile de fotbal. In

ticipări la Spartachiada 
vară <a tineretului din anul 
cesta 57 terenuri

rest, aproape nimic. Același lucru 
se întîmplă și la o serie de rafi
nării și uzine mari de utilaj pe
trolifer (Tîrgoviște).

O altă serioasă slăbiciune a 
constituit-o activitatea comitetului 
regional și a comitetelor raionale 
C.F.S. Acestea, adică noi, am că
utat să ne ocupăm de toate. Noi 
indicam colectivelor cum să-și or
ganizeze activitatea, noi le trasam 
sarcini, le planificam munca le 
pretindeam rezultatele dorite^ de 
noi. situații de tot felul, fără a 
lăsa colectivului sportiv posibili
tatea să hotărască el însuși ceea 
ce trebuie să facă, să ia hotărîri 
proprii. In jurul nostru, la Plo- 
ești, am căutat să centralizăm în
treaga activitate sportivă de per
formanță.

Se mai poate aminti de asemenea 
despre faptul că nu ne-am îngri
jit ca toate ramurile sportive să 
fie aproximativ uniform dezvol
tate că ne-am ocupat puțin de e- 
ducația morală a sportivilor de 
antrenarea unui activ obștesc larg 
care să se ocupe de organizarea 
și desfășurarea activității sportive 
de masă. Tocmai de aceea consi
der că Hotărîrea C.C. al P.M.R. 
și a Consiliului de Miniștri cu 
privire la reorganizarea mișcării 
de cultură fizică și sport deschide 
largi perspective și activității 
sportive din regiunea noastră. In 
primul rînd .perspectiva unei te
meinice activități sportive de 
masă.. Oamenii muncii din unități
le de producție vor putea — dato
rită activității temeinice a colecti
vului lor sportiv — să practice 
diferite ramuri sportive, să partici
pe la diferite manifestări cultu
ral sportive etc.

—• Ce acțiuni întreprindeți în a- 
ceastă perioadă pentru îndeplini
rea indicațiilor Hotărîrii ?

— In centrul atenției noastre

se află acțiunile privind constitu
irea comitetelor de organizare a 
Uniunii de Cultură Fizică și 
Sport. In această direcție au fost 
instruiți în mod special activiștii 
sportivi. Noi vrem să facem cu 
prilejul acestor ședințe o analiză 
deosebit de praifundă a succeselor 
și lipsurilor activității sportive 
din regiunea noastră.

In această perioadă va începe 
reorganizarea colectivelor sporti
ve. Problema cheie aș spune, e ca 
în conducerea acestor colective să 
fie antrenați oameni pricepuți, ca
pabili și dornici să contribuie la 
dezvoltarea activității sportive din 
unitățile de producție respective. 
Noile colective care se vor înfiin
ța pe baza lqcului de muncă, în lo
cul vechilor colective sau cercuri 
sportive, vor crea posibilități 
largi oamenilor muncii să partici
pe la viața sportivă. Rolul impor
tant pe care aceste colective îl 
vor avea în viața sportivă rezulta
și din faptul că acestea se vor 
ocupa singure de activitatea spor
tivă. de planificare, organizarea ș4 
desfășurarea acesteia. Ele vor pu
tea lua singure măsuri privind 
procurarea echipamentului spor
tiv crearea bazei materiale, sanc
ționarea și stimularea sportivilor 
ca și participarea acestora la di
ferite competiții sportive. Iată de 
ce ne îngrijim să aducem toate 
aceste lucruri la cunoștința tineri
lor. să le facem cunoscute toate 
prevederile proiectului de statut 
al Uniunii de Cultură Fizică și 
Sport. După cum vedeți sînt pro
bleme de foarte mare importanță 
pentru mișcarea sportivă din re
giunea noastră.

★
Nenumărați doritori să vorbeas- 

cu președintele, dar mai ales 
telefon urgent" ne-a obligat, 
încheiem discuția.

AL. PINTEA

că 
un 
să

Categorica victorie a C.C.A. 
la Belgrad: 4-11

BELGRAD 17 (Agerpres). Prin 
telefon :

Pe Stadionul „Steaua Roșie” din 
Belgrad, în prezența a peste 
10.000 de spectatori, echipa cam
pioană de fotbal a R. P. Romine, 
Casa Centrală a Armatei, a jucat 
joi intîlnirea revanșă ou apreciata 
formație belgrădeană, S. K. Beo- 
gradsld. Fotbaliștii romîni s-au 
oomportat remarcabil și la capătul 
unui joc spectaculos, mult aplaudat 
de spectatori, ei și-au reînnoit vic
toria de la București, câștigînd de 
data aceasta la un scor mai cate
goric 4—1 (2—0). Primul punct al 
întâlnirii a fost înscris de Alexan- 
drescu în minutul 38. Centrul a- 
taoant al militarilor a făcut una 
din cele mai bune partide ale sale, 
dovedind un plasament excelent și 
un șut precis la poartă. în minu
tul 44, Caeoveanu înscrie cel de 
al doilea punct al bucureștenilor, 
după o combinație la care a par
ticipat întreaga linie de atac. 
După pauză, inițiativa continuă să 
fie deținută de formația romînă. 
Echipa G.C.A. modifică scorul la 
3—0 printr-un punct înscris de 
Tătaru, care a făcut o cursă în 
stil personal pe aripa stângă. C.C.A. 
inițiază noi atacuri periculoase ce 
în minutul 64 se soldează cu un 
nou punct. Alexandrescu intră în 
posesia balonului și trage fulgeră
tor făcând ca scorul să devină 4—0 
în favoarea echipei campioane a 
țării noastre. Echipa iugoslavă are 
o revenire puternică în ultimele 
20 minute, dar în minutul 68 ra
tează o lovitură de penalty. Iugo
slavii reduc din handicap în minu
tul 80 prin Antici II care a trans
format impecabil o lovitură de la 
11 m.

Victoria echipei C.C.A. a impre
sionat pe specialiștii iugoslavi, mai 
ales că echipa romînă a practicat 
un joc modem în continuă miș
care, în care compartimentele au 
arătat multă omogenitate.

Verificări la Atena...
Echipa selecționata de fotbal a 

Greciei a susținut miercuri pe sta
dionul atenian „Panathinaikos1* 
primul joc de verificare in vede-' 
rea meciului cu echipa Rom.niei, 
programat pentru 3 noiembrie la 
București. Echipa greacă a jucat 
in compania formației de categorie 
secundă Ambelokipi, Intîlnirea în- 
cheindu-se cu rezultatul de (t—0 
Selecționabilii au înscris un punct, 
anulat însă de arbitru pe motiv 
de ofsaid.

Fotbaliștii greci au jucat cu mult 
sub posibilitățile lor deoarece ma
joritatea membrilor 
seseră angajați în 
serie de întilniri din 
pionatului militar.

lotului fu- 
ajun într-o 
cadrul cam-

St

e
r

1

După antrenamentul de ieri •••

— ...să ne plimbăm. Interesant 
circul vostru. Dar tare plăcut 
ne-am simțit la Casa Prieteniei 
Romîno-Sovietice, la serbarea ti
neretului. Ne bucură că în institut, 
sîmbătă seara, se dansează...

M-am uitat pe ceas și am avut 
remușcări. Cîte cuvinte romî- 
nești ar fi putut să învețe Iuri și 
Alecsandr dacă nu-i rețineam ?

Involuntar, îi întreb :
— Cine vă învață romînește ?
— Profesoara de limbă rusă...
— N-am înțeles...
— Simplu. Profesoara de limbă 

rusă de la institut ne predă nouă 
acum... limba romînă. A devenit 
adică profesoară de limbă ro-
mină...

îmi iau rămas bun și îi rog să 
mă scuze.

— De ce ? Noi sîntem fericiți: 
am trecut primul examen de limba 
rom în ă...

— Cu calificativul „foarte bine** 
— complectez fraza începută de 
Vladislavlev.

Vacanța forțată a fotbaliști
lor noștri fruntași se pare că a 
fost intreruptă. Selecționerii au 
programat Ieri după-amiază o 
întîlnire intre o formație pe 
scheletul dinamoviștilor bucu- 
reșteni și echipa Progresul 
București. Scopul partidei con
sta In verificarea selecționabi- 
Iilor. Selecționata — echipa Di
namo — a apărut pe lingă titu
larii săi obișnuiți cu Dungu, 
Neacșu, Serîozo și Petschowski 
in formație. La sfîrșitul primei 
reprize, Progresul conducea cu 
2—1; selecționata nu se găsea 
și era vădit lipsită de coeziune. 
La reluare, Neagu intră in lo
cul lui Petschowski, Călinoiu 
schimbă cu Anghel Florian, R. 
Lazăr cedează postul lui Ko- 
szegy, iar Szoko care reapărea 
pentru intiia oară după un an 
și jumătate intr-o partidă pu
blică, este de asemenea inlccuit 
cu Popa. Pe scurt: selecționata 
egalează și ciștigă pină la »fir- 
șrt cu 5—3.

Ce se poate spune despre jo
cul de ieri de pe stadionul Di
namo ?

In ceea ce privește verificarea 
selecționabililor nu s-ar putea 
vorbi lucruri mari. Caricaș, 
Suru, Serfozo, intr-o oarecare 
măsură tyeacșu, au dovedit că 
se mențin in formă; Ene I s-a 
prezentat extrem de greoi, obosit 
și neinspirat. In primele 25 de 
minute jocul a fost destul 
confuz. Progresul a mers, 
timp ce selecționata bijbiia. 
poi, rolurile s-au inversat, 
ales după 
de minute 
proape de 
pe senine 
semnat și 
noscut.

Oare partida de ieri după-a
miază a însemnat tntr-adevăr o 
verificare a selecționabililor? 
Greu de răspuns la aceasta In-

de 
în 
A’ 

mai 
pauză. In ultimele 20 
nu l-am mai văzut a’ 
loc pe Ozon.

plictisit și el, 
a devenit de

Știrbei, 
s-a re- 
nerecu-

tr-adevăr, am avut ocazia să ve
dem un joc soldat cu 8 goluri, 
dar prea multe faze au fost ra
tate, iar un fir călăuzitor in ac
țiune le-a lipsit ambelor for. .a- 
ții. E drept s-a jucat destul de 
deschis, dar aceasta nu pcate 
scuza lipsa de orientare tactică 
a celor două Înaintări.

Credem că în momentul de 
față, cînd selecționata divizio
nară este în căutare de ad >er- 
sari SERIOȘI, Direcția de fot
bal din U.C.F.S., care a pierdut 
vizibil „startul" în asigurarea 
unor parteneri valoroși pentru 
echipa națională, ar trebui să 
găsească formule mai feric’te 
care să permită, cu forțe.e exis
tente, verificări temeinice a e 
fermei fotbaliștilor susceptibili 
pentru reprezentativă. Ne gîn
dim în primul rînd la jccuri care 
ar putea crea atmosfera de 
autenticitate *• unor „seminarii** 
serioase, înaintea 
examene decisive 
Iugoslavia.

De ce nu s-ar 
pildă, o întîTnire 
ționată a celor mai buni juca- 
tori^ din Capitală și o selecțio
nată a fotbaliștilor fruntași din 
provincie ? Dorința de afirmare 
a fotbaliștilor din provincie ar 
putea fi un lucru bun care ar 
servi deplin cauzei promovării 
de ejemente în cea mai bună 
formă în echipa națională.

Desigur că nu sînt excluse șl 
alte măsuri pe această linie. De
pinde numai dacă Direcția de 
fotbal este hotărîtă să iasă din 
inerție...

Nu putem aștepta pînă cind 
va cădea „de sus" un adversar 
puternic de peste hotare care să 
ne permită să verificăm (în ul
tima clipă) gradul de 
și orientarea tactică a 
tativei noastre.

celor două 
cu Grecia și

organiza, de 
între o selec-

pregătire 
reprezen-

M. ZONIS



In curînd va fi lansat 
în U.R.S.S. spărgătorul 

de gheață eu motor 
atomic „Lenin“I *♦♦♦♦♦♦♦♦♦

LENINGRAD. — Au fost terminate lucrările de sudare 4 
a corpului spărgătorului de gheață cu motor atomic „Le- î 
nin". Se fac pregătiri pent ru lansarea vasului. 4

Nava atomică sovietică ale cărei mașini vor avea o 1 
putere de 44.000 C.P., va p utea naviga timp de 400 de 2 
zile fără să acosteze in port- «

In prezent, pe spărgătorul de gheață „Lenin" se desfă- J 
șoară lucrările de finisaj inferior. Montorii instalează ge- 2 

4 neratoare și alte mecanisme. «
4<444*4«4444

Noile pămînturi arabile din U.R.S.S.

La O. M. U.

Delegația R.P.R. se pronunță 
pentru colaborare economică

ATOM IADA

depășesc suprafața a 9 state 
' europene

MOSCOVA. In ultimii trei ani, în regiunile răsăritene 
U.R.S.S., au fost valorificate 36 de milioane de hectare de 
mint ințelenite. Noile pămînturi arabile din Uniunea Sovietică 
depășesc, în ce privește suprafața însămințată cu culturi cerea
liere, un număr de 9 state europene — FRANȚA, ITALIA, 
GERMANIA OCCIDENTALA. AUSTRIA, BELGIA, DANEMAR
CA, OLANDA, SPANIA șl SUEDIA, luate Împreună.

ale 
pă-

NEW YORK de k corespon
dentul Agerpres: Se știe că de
legația R. P. Romîne și-a mani
festat în cadrul dezbaterii gene
rale din Comitetul al doilea in
tenția de a supune discuției și 
aprobării O.N.U. un proiect de 
declarație de principii asupra 
colaborării economice interna
ționale. Acest proiect de rezolu
ție care a fost pus recent la dis
poziția tuturor delegațiilor are 
următorul text:

„ADUNAREA GENERALA, 
LUIND IN CONSIDERAȚIE 
FAPTUL CA ÎNTĂRIREA $1 
DEZVOLTAREA COLABORĂRII 
INTERNAȚIONALE ESTE UNA 
DIN SARCINILE CELE MAI 
IMPORTANTE ALE NAȚIUNI
LOR UNITE PREVĂZUTE IN 
CARTA; RECUNOSCIND IM
PORTANȚA UNIRII EFORTU
RILOR POPOARELOR IN VE
DEREA LĂRGIRII PRODUC
ȚIEI MATERIALE $1 A CO
MERȚULUI CA O BAZA A 
BUNĂSTĂRII LOR ȘI ÎN VE
DEREA ELIMINĂRII CAUZE
LOR DIFICULTĂȚILOR EXIS- 
TENTE IN ACEST DOMENIU; 
CONVINSA CA DEZVOLTAREA

COLABORĂRII ECONOMICE 
INTERNAȚIONALE ȘI A CO
MERȚULUI PE BAZE RECI
PROC AVANTAJOASE, INDI
FERENT DE SISTEMUL SO
CIAL SAU POLITIC ȘI DE 
NIVELUL DE DEZVOLTARE 
ECONOMICA, ESTE UN FAC
TOR DE ÎNTĂRIRE A RELA
ȚIILOR PAȘNICE INTRE STA
TE; CONSIDERA CA RELA
ȚIILE ECONOMICE INTER
NAȚIONALE TREBUIE SA SE 
BAZEZE PE:

RESPECTUL RECIPROC AL 
INDEPENDENȚEI ECONOMI
CE A FIECĂRUI STAT.

RESPECTUL INTEGRAL 
DREPTULUI SUVERAN 
FIECĂRUI STAT DE A 
PUNE DE BOGĂȚIILE ȘI
RESURSELE SALE NATURA
LE;

RESPECTUL, ÎN CADRUL 
RELAȚIILOR ECONOMICE IN
TERNAȚIONALE A EGALITĂ
ȚII, SCHIMBURILOR ECHIVA
LENTE ȘI AVANTAJELOR RE
CIPROCE ;

SPRIJINIREA SCHIMBURI
LOR DE EXPERIENȚA ȘI A 
CONTACTELOR LARGI IN

internațională
DOMENIILE ECONOMIC, 
ȘTIINȚIFIC ȘI TEHNIC".

In ședinja din dimineața zi
lei de 17 octombrie, în numele 
delegației R. P. Romîne Bazil 
Șerban a prezentat în Comitetul 
nr. 2 textul declarației de prin
cipii economice, răspunzind în 
același timp diferitelor observa
ții și, sugestii aduse propunerii 
romîne în cursul dezbaterii ge
nerale.

AL
AL 

DIS-
DE

★
NEW YORK (de la corespon

dentul Agerpres)
In ședința din dimineața de 

17 octombrie comitetul nr. 2 
pentru problemele economice și 
financiare a început discuția asu
pra rezoluțiilor care așteaptă să 
fie examinate. In cadrul dezba
terii asupra rezoluției propuse 
de R. P. Romînă au luat cuvîn- 
tul delegații Mexicului, Statelor 
Unite, Uniunii Sovietice, Cana
dei, Venezuelei, Arabiei Saudite 
și Bulgariei.

B. R. S. S. avertizează împotriva 
primejdiilor la care este expusă Siria

NEW YORK 17 (Agerpres). — TASS transmite: 
brie A. A. Gromtko, șeful dele gației sovietice la 
sesiune a Adunării Generale a O.N.U., ministrul 
terne al. U.R.S.S., a luminat lui L. Munro, 
Generale următoarea scrisoare;
„D-le președinte,
Situația care se creează in ju

rul Siriei este foarte încordată 
și implică primejdia izbucnirii 
unui conflict armat în orice mo- 
menta

Aceasta o arată pregătirile mi
litare ale Turciei la frontiera cu 
Siria, unde in prezent au tost 
concentrate mari forțe armate 
turcești, cunoscute sub denumi
rea grupului mo-bil de trupe Ha- 
tai. Din acest grup fac parte 
două divizii de infanterie, din
tre care una de jandarmi, 4 re
gimente separate de infanterie, 
3 brigăzi blindate, aproximativ 
500 tancuri și instalații de arti
lerie autopropulsate, aviația Ș* 
artileria. Concentrarea forțelor 
armate turcești la frontiera cu 
Siria continuă, iar In prezent a- 
colo se află 50.000 de oameni. 
Există informații demne de în
credere care arată că statul ma
jor turc împreună cu consilierii 
militari americani a elaborat 
planuri detailate de atacare * 
Siriei de către Turcia, care ur
mează să fie înfăptuite imediat 
după alegerile in Turcia fixa'e 
pentru 27 octombrie 1957.

încercările care se fac in pre
zent de a prezenta lucrurile ca 
și cum Încordarea în jurul Si
riei s-ar fi micșorat reprezintă 
numai un camuflaj, menita să 
inducă în eroare atît opinia pu
blică din Turcia cit și din alte 
țări și să asigure un atac prin 
surprindere Împotriva statului 
sirian iubitor de pace.

AMESTECUL ARMAT 
TREBURILE INTERNE 
SIRIEI, CARE ESTE MEMBRA 
A ORGANIZAȚIEI NAȚIUNI
LOR UNITE, ARE DREPT SCOP 
SA ÎNĂBUȘE STATUL SIRIAN 
INDEPENDENT, CARE CU 
SPRIJINUL PARLAMENTULUI 
ȘI AL POPORULUI PROMO
VEAZĂ O POLITICA CONSEC
VENTA DE APARARE A INDE
PENDENȚEI NAȚIONALE ȘI 
DE NEPART1CIPARE LA 
BLOCURI AGRESIVE.

TASS transmite: La 16 octom- 
i cea de-a XlI-a 

ministrul Afacerilor Ex- 
președintele Adunării

ÎN 
ALE

Este clar că un atac armat îm
potriva Siriei din partea Turciei* 
care este membră a blocului 
nord-atlantic (N.A.T.O.), nu poa
te să nu provoace extinderea con
flictului și asupra altor țări*

Trebuie să pierzi simțul reali
tății pentru a nu (ine seama de 
faptul că Siria nu va rămine sin
gură in lupta împotriva agresiu
nii. Se știe că guvernul Egiptu
lui a și declarat că va acorda 
un sprijin nelimitat Siriei In ca
zul unei agresiuni împotriva el.

Se știe de asemenea că o se
rie de alte state arabe s-au pro
nunțat pentru sprijinirea Siriei 
independente, pentru necesitatea 
de a-l acorda ajutor 
cind va fi comisă o 
împotriva Siriei.

De partea Siriei sint 
iubitoare de pace din 
inclusiv din Uniunea 
care nu poate rămine nepăsătoare 
in fața provocărilor militare care 
se pregătesc in imediata apro
piere a frontierelor .Mice ale 
U.R.S.S.

GUVERNUL SOVIETIC M-A 
ÎMPUTERNICIT SA DECLAR 
CA ESTE FOARTE ÎNGRIJO
RAT DE SITUAȚIA ALARMAN
TA CARE SE CREEAZA ÎN RE
GIUNEA ORIENTULUI APRO
PIAT Șl MIJLOCIU ÎN LEGĂ
TURĂ CU EVENIMENTELE 
DIN JURUL SIRIEI. GUVER
NUL SOVIETIC CONSIDERA 
CA DEZLĂNȚUIREA UNUI 
CONFLICT ARMAT ÎN ACEA
STA REGIUNE, PREGĂTIT DE 
CERCURILE GUVERNANTE 
DIN TURCIA ȘI STATELE 
UNITE, IMPLICA O PRIMEJ
DIE ÎNGROZITOARE PENTRU 
MENȚINEREA PĂCII GENE
RALE. ORGANIZAȚIA NAȚIU
NILOR UNITE NU POATE 
TRECE PESTE ASTFEL DE 
EVENIMENTE, NU POATE RA- 
MINE PASIVA.

In această situație datoria 
statelor membre ale Organizației 
Națiunilor Unite care decurge 
direct din carta O.N.U. este de

în cazul 
agresiune

popoarele 
alte t&ri, 
Sovietică,

a Interveni imediat pentri a 
curma posibilitatea izbucnirii și 
dezlănțuirii unui război.

GUVERNUL SOVIETIC SPRI
JINĂ PROPUNEREA SIRIEI CA 
ADUNAREA GENERALA SA E- 
XAMINEZE NEINTIRZIAT PRO
BLEMA PRIMEJDIEI UNUI A- 
TAC ARMAT ÎMPOTRIVA SI
RIEI CARE PERICLITEAZĂ 
PACEA GENERALA. GUVER
NUL SOVIETIC SPRIJINĂ DE 
ASEMENEA PROPUNEREA DE 
A SE CREEA IMEDIAT O CO
MISIE SPECIALA A O.N.U. 
CARE SA EXAMINEZE AMĂ
NUNȚIT SITUAȚIA DE LA 
FRONTIERA SIRIANO-TURCA. 
COMISIA TREBUIE SA AIBA 
SARCINA DE A PREZENTA IN 
TERMEN DE DOUA SAPTA- 
MINI CONSILIULUI DE SECU
RITATE Șl ADUNĂRII GENE
RALE A O.N.U. CONCLUZIILE 
ȘI CONSIDERENTELE SALE.

Totodată, ('"înd seamă de a- 
gravarea primejdiei de război in 
regiunea Orientului Apropiat și 
Mijlociu șl de necesitatea unor

măsuri eficace pentru curmarea 
unei eventuale agresiuni, guver- 
n:l U.R.S.S. propune ca In cazul 
cînd Turcia va tulbura pacea la 
frontiera siriană și va ataca Si
ria statele membre ale O.N.ÎJ. 
să acorde Imediat Siriei ajutorul 
armat necesar pentru curmarea 
agresiunii. In ce-l privește, gu
vernul sovietic declară că Uniu
nea Sovietică este gata să par
ticipe cu forțele sale armate la 
înăbușirea agresiunii și la pedep
sirea tulburătorilor păcii.

Totodată guvernul sovietic con
sideră necesar să sublinieze că 
in cazul încălcării frontierei si
riene șl invadării Siriei de către 
trupele turcești, interesele men
ținerii păcii, ca și interesele secu
rității țărilor situate în apropiere 
de regiunea menționată vor im
pune statelor acțiuni imediate.

Guvernul sovietic își exprimă 
convingerea că Adunarea Gene
rală a O.N.U. va examina cu 
atenția cuvenită această' pro
blemă, care afectează în modul 
cel mai serios interesele păcii și 
securității popoarelor".

(Urmare din pag. l-a) 

industriei de armament atomic : 
plutoniul, uraniul și apa grea. 
Timp de 10 ani, din 1942 pînă 
în 1952, n-a existat stăpîn deplin 
al unuia sau altuia dintre aceste 
elemente, după cum n-a existat 
o împărțire exactă a atribuțiilor 
și serviciilor prestate de monopo
luri în imperiul atomic.

Pînă la urmă lucrurile s-au lă
murit. Morgan stăpînește prin 
„General Electric** uzina de la 
Hanford, care produce combusti
bil de plutoniu, laboratoarele din 
Knolls și șantierul de Ia West 
Milton. Tot Morgan, prin „Wes
tern Electric Co*‘ și „Sandia 
Corp.** deține monopolul de ar
mament atomic produs la uzinele 
de la Sandia. (Noul Mexic). De 
asemenea Morgan deține întîieta- 
tea în domeniul producerii de ra
chete și proiectile autopropulsate. 
(După cum se vede strănepotul pi
ratului din Marea Caraibelor, J. 
P. Morgan, și-a luat partea leu
lui), Grupul Rockefeller a pus mi
na prin „Union Carbide and Car
bon** pe complexul uriaș de la 
Oak Ridge și Paducah, unde se 
produce combustibilul de uraniu 
și pe laboratorul național de ener
gie atomică de la Oak Ridge. Con-

război însă, >00161816* „Anglo- 
American Corporation of South 
Africa**, aparținînd grupului Mor
gan, a pus mîna pe principalul 
pachet de acțiuni al concernului 
impunîndu-și astfel întîietatea. 
Același lucru s-a în timpi at în Ca
nada. Vecina S.U.A. are bogate 
zăcăminte de uraniu în regiunea 
lacurilor Ursul Mare ți Atabaska. 
în mod formal întreaga cantitate 
de uraniu extras din Canada se 
află în mîinele monopolurilor de 
stat „Eldorado Mining and Re
fining**. în fond ea s-a aflat și se 
află sub controlul capitalului ame
rican.

Așa cum odinioară — ca fi as
tăzi de altfel —- monopolurile 
alergau în goană oriunde sim
țeau miros de petrol, acum dau 
năvală îndată acolo unde se des
coperă și cea mai slabă urmă de 
uraniu, tn ultimii ani americanii 
au copleșit cu declarații drăgos- 
toase Uniunea Sud-Africanâ și 
Australia. în Africa de Sud, Mor
gan a învestit peste 300 de mi- 
Ioane dolari, acaparînd prin „An
glo-American Corporation of South 
Africa** șapte mine mari și patru 
uzine de înnobilare a uraniului.

Cînd în Australia s-au descope
rit zăcămintele 
Rum Jungle fi
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Ultimele știri din Siria

Pe an ce trece Uniunea Sovietică 
va depăși tot mai des știința occidentală 

— a declarat Joliot Curie —
condiții pentru creația științifică 
din motive politice. S-a ajuns 
chiar la cazuri ridicole, a subliniat 
savantul francez, cînd oamenilor 
de știință occidentali li s-au Inter
zis contactele cu oamenii de 
știință sovietici sub pretextul 
menținerii „priorității științei oc
cidentale" în unele probleme în 
care s-a dovedit că U.R.S.S. a și 
depășit celelalte țări și că tocmai 
de la ea trebuie să se învețe.

Joliot Curie a subliniat că în 
prezent interesele naționale ale 
Franței cer mai mult ca oricînd 
dezvoltarea unor largi legături 
științifice și culturale între Fran- 

rx amx-zju* ța și Uniunea Sovietică. Limita-
“ Atitudinea obiectivă față de fe- rea relațiilor la un mic grup arti- 
nomenele care au loc, a spus el, ficial de state, ducind la restrîn- 

elibereze pe oameni gerea schimbului de experiență cu 
- ' ’ ■ * **-•!- ---- -------- — —-• ---ran-

luce

NEW YORK. După cum s-a 
mai anunțat, Salah Bitar, mi
nistrul Afacerilor Externe al 
Siriei, a trimis secretarului ge
neral al O.N.U. Hammarskjoeld 
o scrisoare cu rugămintea de a 
convoca de urgență o ședință a 
Comitetului general pentru a 
examina includerea pe ordinea 
de zi a Adunării Generale a u- 
nui nou punct propus de dele
gația siriană — „Plîngerea îm
potriva primejdiei care amenință 
securitatea Siriei și pacea inter
națională".

Delegația siriană consideră că 
este cazul ca Adunarea Gene
rală să creeze o comisie pentru 
anchetarea situației Ia frontiera 
siriano-turcă și pentru prezenta
rea unui raport Adunării Gene
rale. O anchetă internațională 
imparțială va ajuta indiscutabil 
ca O.N.U. să cunoască faptele.

*

Postul de radio Damasc a a- 
nunțat că la 16 octombrie primul 
ministru al Siriei, Sabri Asali, a 
primit un grup de deputați din 
opoziție din parlamentul sirian 
cu care a avut • convorbire.

După terminarea acestei convor
biri, Sabri Asali a declarat că 
deputății l-au vizitat pentru a 
face cunoscut că sînt. cu totul 
de acord cu politica guvernului 
de mobilizare a tuturor forțelor 
pentru respingerea unei eventuale 
agresiuni împotriva Siriei.

★
După cum anunță ziarul „Ar- 

Rai Al-Amm“, în urma situației 
încordate create la frontierele Si
riei, în armata siriană au fost sus
pendate toate permisiile ofițerilor 
și soldaților. Militarii care se află 
în permisie au fost rechemați de 
urgență la unitățile lor militare.

In scopul apărării țării în cazul 
unei agresiuni autoritățile siriene, 
distribuie arme membrilor gărzi
lor populare din Alep, Homs și 
alte regiuni din nordul Siriei,

BEIRUT. După cum relatează 
ziarul „Aș-Șark“, parlamentul 
Iordanian a adoptat în unanimi
tate propunerea de a avertiza 
toate statele străine că un atac 
împotriva uneia din țările arabe 
va fi considerat drept o agre- 
si-me împotriva tuturor țărik 
arabe.

fS. U. A. amenință...
( De unde adopții așa-wumitei 
j- „doctrine Eisenhower** sperau 
(că torentul de cuvinte emis 
(la 16 octombrie a.c. de secreta- 
țrul de stat al S.U.A. va reuși 
(sd ascundă într-un mod mește- 
(șugit adevărul asupra desfășu- 
| rării evenimentelor din Orien- 
(tul Mijlociu și Apropiat, el 
(a avut un rezultat cu totul 
| contrar : s-a dovedit încă oda- 
(tă că cercuri de răspundere 
( din S.U.A. uneltesc o agresiune 
} împotriva Siriei, prin interme- 
(diul Turciei. Toate cuvintele 
(secretarului de stat al S.Uji. 
(pe tema așa-zisului ,,pericol 
(comunist** au căzut baltă a-
(tunci cînd el a fost nevoit să ) 
( recunoască că „doctrina Eisen-) 

hower** nu este nicidecum unj 
( mijloc de îmbunătățire a situa- J 
( ției din Orientul Mijlociu și ] 
j- Apropiat.
f Încă de mult este evident J 
(faptul că Statele Unite

șoară o campanie calculată, la J 
f milimetru, atît pe plan politic J 
(și propagandistic cît și econo- J 
f mic, îndreptată împotriva ță-j 
f rilor arabe care se pronunță J 
(pentru respectarea independen- J 
f ței lor naționale și a neames- j 
f tecului imperialiștilor în tre-J 
(burile lor interne. După cum J 
f se știe valul de calomnii împo- j 
f triva Egiptului și, mai cu sea- J 
(mă, în ultima vreme împotriva J 
f Siriei țintesc să izoleze aceste j 
f două țări de întreaga lume ara- J 
(bă, sperînd ca în felul acesta să) 

le poată subjuga. Departamen- j 
j tul de stat folosește cele mai | 
| necurate metode, de la organi-j 
t zarea de comploturi, pînă la J 
I măsuri de intimidare cu ca- j

racter economic. Și în momen- j 
( tul de față Statele Unite ale ] 
( A mericii blochează fără nici j 
(■ o justificare legală bunuri p-j 

( giptene evaluate la 50 milioane] 
! dolari. Concomitent cu această |

acțiune abuzivă, S.U.A. pro-j 
Îvoacă mari greutăți Egiptului) 

din punct de vedere economic j 
j- în toate domeniile și încearcă j 
f să asfixieze economia acestei j 
( țări. ' )

In ultima vreme, > Deporta-1 
( mentul de stat avertizează tel ) 
j- mai mult ca va pune în aplif ] 
f care „doctrina Eisenhower** în j 
f sensul de a o folosi drept pa- J 
[ ravan pentru o intervenție di-ț 

rectă în Siria (de altfel flota j 
( 6-a americană amenință Siria,) 
f iar partenerii S.U^A. concen- j 
(trează masive forțe armate la j 
{granițele siriene). Opinia pu- J 

blică din Orientul Mijlociu și j 
( Apropiat își dă însă tot mai 
{ bine seama că atît „doctrina ) 
If Eisenhower** cît și toate pacte- j 
le militare din această parte a { 
lumii sînt instrumente ale a- J 
gresiunii.

în

de uraniu de la 
Radium Hill en
glezii trăgeau 
nădejdea să se 
înfrupte din ele. 
Speranțele au 
fost însă repede 
spulberate. Mor
gan a fost mai 
iute de picior. 

Printr-o aerie 
de legături eu 
trusturile fran
ceze ea și prin 
unele încercări 
reușite de a 
monopoliza re
sursele de ura-

MOSCOVA 17 (Agerpres). — 
TASS transmite: Impărtășindu-și 

. într-un interviu acordat corespon
dentului de la Paris al ziarului 
„Pravda" ideile în legătură cu 
lansarea de către Uniunea Sovie
tică a satelitului artificial al pă- 
mîntului, eminentul savant fran
cez și militant social Joliot Curie 
a declarat că PE AN CE TRECE 
UNIUNEA SOVIETICĂ VA DE
PĂȘI TOT MAI DES ȘTIINȚA 
OCCIDENTALĂ. RITMUL ME
REU CRESCIND AL DEZVOL
TĂRII ȘTIINȚEI SOVIETICE, A 
RELEVAT JOLIOT CURIE, 
ESTE LEGEA DE DEZVOLTA
RE A NOII SOCIETĂȚI.

Documentele celui de-al IV-lea 
Congres Mondial al Sindicatelor

trebuie să-i <---------- ------ - , —.... .
de prejudecăți și de orbire. Acum țările care merg cu pași gig: 
mulți înțeleg deja că în domeniul tici înainte, nu ne poate adi 
realizărilor științifice și tehnice decît prejudicii, a declarat savan- 
Uniunea Sovietică va fi urmată 1"' r 
repede de Republica Populară 
Chineză și de celelalte țări socia
liste. în China, de pildă, se fac 
deja lucrări serioase în domeniul 
fizicii modeme. Trebuie să spe
răm, a spus Joliot Curie, că sufe
rind un eșec în propaganda în 
jurul pretinsei rămîneri în urmă 
a Uniunii Sovietice în domeniul 
științei și tehnicii, unele cercuri 
vor fi mult mai vigilente în decla
rațiile lor în legătură cu posibi
litățile Chinei și ale celorlalte 
țări de democrație populară.

Referindu-se la situația științei 
în occident, Joliot Curie a rele
vat că în țările occidentale o par
te din oamenii de știință, care 
luptă activ pentru progresul ști
inței și pentru dezvoltarea civili
zației, sînt lipsiți de o serie de

tul francez.

Congresul Mondial al Sindica
telor a adoptat Manifestul tn 
care se spune printre altele:

Noi. reprezentanții a 105 milioa- 
ne de oameni ai muncii bărbați și 
femei din diferite părți ale lumii, 
de diferite orientări, rase, ideolo
gii și credințe religioase. ne-am 
întrunit la Leipzig între 4—15 oc
tombrie. la chemarea Federației 
Sindicale Mondiale.

Am avut un schimb de păreri 
în spiritul înțelegerii reciproce 
In legătură cu condițiile noastre 
de viață și de muncă, despre lup
ta și năzuințele noastre.

Constatăm că pretutindeni unde

Domnul cu surîsul pe față care se află în centrul acestui clișeu 
este arheologul american Charle Arthur Muses. El a încercat să 
scoată din Egipt un tezaur desco perit cu prilejul săpăturilor la pi
ramida Dașur, fapt pentru care a fost deferit de egipteni, justiției.

monopol urile își exercită puterea, 
ele se străduiesc prin toate mij
loacele să obțină profituri maxi
me. ele fodosesc progresul tehnic 
exclusiv în acest scop și nu pen
tru a îmbunătăți condițiile noa
stre de trai și de muncă. Ele intro
duc un ritm istovitor de muncă, 
impun ore suplimentare. Tefuză să 
mărească salariile. în ciuda faptu^ 
lui că preturile cresc continuu. Ele 
contestă, anulează sau pun într-o 
permanentă primejdie drepturile 
sindicale și libertățile democra
tice. Ele încearcă să mascheze 
condițiile tot mai rele, să scindeze 
rîndurile oamenilor muncii și să 
dezorienteze activitatea sindicate
lor cu ajutorul unor declarații 
despre ,.relații umane", despre, 
„pacea în industrie" și despre 
armonia intereselor de clasă".
In țările socialiste nivelul de 

trai al populației crește odată cu 
dezvoltarea producției; progresul 
tehnic este pus în slujba creșterii 
neîncetate a bunăstării maselor.

Numai prin unitatea noastră și 
prin acțiunile noastre vom putea 
smulge îmbunătățiri și obține vic
torii în lupta împotriva monopolu
rilor.

De asemenea a fost adoptată și 
Rezoluția generală a celui de-al 
IV-lea Congres Mondial al Sindi
catelor. în care se spune printre 
altele :

Cel de-al IV-lea Congres, con
stată că oamenii muncii de dife-.....

rite ^apartenențe și profesai își 
desfășoară deseori tn ultimii ani 
lupta pe baza acelorași revendi
cări care sînt în special :

mărirea salariilor, stabilirea și 
majorarea minimului garantat al 
salariului; reducerea duratei să.p- 
tămînii de lucru, limitarea orelor 
suplimentare; lupta împotriva ur
mărilor negative ale automatizării 
și Inovațiilor tehnice introduse în 
mijloacele și metodele de produc
ție.

Aceste cerințe constituie o bază 
concretă pentru unitatea pe plan 
național și internațional.

Satelitul artificial 
a ocolit pâmîntul 

de 190 de ori
MOSCOVA. La 17 octombrie 

ora 18 (ora Moscovei) satelitul 
artificial al pămîntului și racheta 
purtătoare au ocolit de 190 de ori 
pămîntul, parcurgînd aproximativ 
8.300.000 km. In dimineața zilei 
de 18 octombrie racheta purtă
toare va depăși satelitul cu apro
ximativ 19,7 minute sau 9.000 km. 
(depășirea în 24 de ore este de 
5,7 minute sau 2.300 km.). în 
seara zilei de 18 octombrie ra
cheta purtătoare va depăși sateli
tul cu aproximativ 22 minute, 
(circa 10.000 km.) totodată ea 
se va afla la 5,5 grade longitudine 
estică de satelit.

cernul Du Pont — specializat 
chimie, deținător al monopolului 
de tritiu și deuteriu (apa grea) 
a luat în stăpînire uzina de ex
plozivi atomici „Savannah River 
Ploui", unde se produce bomba 
cu hidrogen.

De ce s-au repezit oare urșii la 
stupul cu miere al businees-ului 
atomic ? Erau călăuzite cumva 
marile concerne de dorința de a 
contribui la progresul științei și 
al omenirii ? Aceasta să fi fost 
pricina pentru care s-au îmbulzit 
călcîndu-se pe picioare și 
du-și „prietenești** ghionturi 
coaste ?

Morgan, Du Pont și 
ckefeller, vechi furnizori de 
loace de distrugeri și mari 
fitori de război nu puteau pierde 
prilejul de a-și lega numele de 
fabricarea celei inai teribile ar
me. Pentru că ar-easta înseamnă 
și cîștiguri uriașe. Probe există, 
în industria atomică de arma
ment se învestesc, începînd din 
1949 încoace, între două miliarde 
și două miliarde jumătate de do* 
lari anual. Banii aceștia merg în 
buzunarele trusturilor sub formă 
de beneficii. Cu cît se lărgește sfe
ra industriei atomice cu atît 
cresc și beneficiile. Producția de 
bombe atomice și cu hidrogen, pro
iectarea și fabricarea de alte ti
puri de armament atomic, ex
tinderea cercetărilor atomice, fa
bricarea de motoare atomice pen
tru marină și aviație, construirea 
de alte uzine și fabrici, pentru 
producția de bombe și armament 
atomic, căi ferate aferente și între
prinderi secundare, toate acestea 
înseamnă conturi crescute, înseam
nă noi profituri. Legătura directă 
între beneficii și atitudinea față 
de problema dezarmării este astfel 
ușor de stabilit.

Oamenii politici americani nu 
fac altceva decît să dea curs vo- 
inții concernelor, îndreptând co
rabia încotro o cer interesele a- 
cesteia. Producția mare de arma
ment atomio arată că aceste inte
rese duc către expansiune și răz
boi. Că acesta este scopul o do
vedește concepția cel puțin ciuda
tă asupra relațiilor dintre popoare 
a președintelui comisiei pentru 
energia atomică, Lewis Strauss. El 
a apus textual : „Consider că 
prietenia internațională eete tre
cătoare**. Și pentru că perioada de 
înțelegere să fie cît mai scurtă, el 
și ceilalți oameni politici ameri
cani depun toate strădaniile.

Lupta pentru minereul 
de uraniu

Intre monopoluri s-a dat o lup
tă aprigă și pentru acapararea iz
voarelor de materii prime. Dar 
învins — sau mai exact învinși— 
au fost întotdeauna... posesorii iz
voarelor de materie primă atomi
că. Concernele au lucrat mină în 
mînă cînd a fost vorba de mono
polizarea resurselor de materii 
prime atomice aflate în lumea 
capitalistă. In această privință 
n-au existat nici scrupule, nici prie
teni, nici aliați. Unde s-a găsit mi
nereu de uraniu, monopolurile a- 
mericane s-au infiltrat, stabilindu-și 
dominația.

Producția de bombe atomice a 
început pe baza izvoarelor indi
gene și anume prin exploatarea 
minelor de carnotit din podișul 
Colorado.

După război, cînd producția de 
armament atomic a crescut, cînd 
pretendenții imperialiști la domi
nația lumii au pornit ofensiva a- 
caparării de bogății și teritorii, 
a început și goana după minereu 
de uraniu.

Prada cea mai bogată pentru 
monopolurile americane au fost 
minele din Congo belgian, care 
ocupă primul loc în lumea capi
talistă, în ceea ce privește rezer
vele și extracția de uraniu. (Mi
na de la Shinkolobfe produce cît 
600 de mine din S.U.A.). Profi-. 
turile sînt deosebit de mari în- 
trucît monopoliștii plătesc un preț 
derizoriu pentru mîna de lucru. 
Aceste zăcăminte sînt exploatate 
de concernul „Union Miniere de 
Haut Katanga**. Inițial concernul 
avea capital anglo-belgian. După

dîn- 
între

Ro- 
mij- 
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niu din Sahara și Algeria, Morgan 
și Rockefeller controlează o bună
parte din rezervele franceze de 
uraniu aflate atît în metropolă, 
cît și în colonii.

Dar monopolurile americane nu 
ie mulțumesc și nu se opresc la 
atît. Ele ar voi să înghită toate 
izvoarele! de minereu de uraniu 
de pe întinsul pămîntului. Printre 
cei mai activi, propagatori ai ace
stei politici se află J. F. Dulles și 
Lewis Strauss. Primul este legat 
de numeroase trusturi printre care 
și de „International Nickel**, ca 
membru al consiliului de adminis
trație, monopol interesat direct 
în exploatarea minereului de ura
niu. Lewis Strauss, uns general di
rect în birourile băncii „Kuhn, 
Loeb and Co“ al cărei asociat era, 
depune în calitate de președinte 
al comisiei pentru energia atomică 
strădanii supra omenești.

De aici, interesul creării unei 
susținute propagande războinice 
atomice.

Industria propagandei 
atomice

îndată după război, oamenii po
litici și militarii americani ah 
axat întreaga lor politică externă 
și au determinat stabilirea unor 
relații internaționale bazate pe 
presupusul lor monopol al arme
lor nucleare. Monopoliștii ameri
cani dovedeau o imaginație foarte 
fecundă văzîndu-se deja stăpînii 
absoluți ai omenirii. Datorită a- 
cestei mentalități au apărut ifo
sele, șantajele, politica de forță. 
Din concepția falsă, plină de în- 
gîmfare a superiorității atomi* 
ce au ieșit planul Marshall, 
pactele N.A.T.O. și S.E.A.T.O. 
Cu acest monopol S.U.A. și-au im
pus punctul de vedere față de 
partenerii lor apuseni și tot în 
această presupusă întîietate au în
cercat să trateze problemele in
ternaționale cu Uniunea Sovietică. 
Ani de zile di
plomații ameri
cani au folosit 
șantajul cu bom
ba atomică, pre
siunile și ame
nințările, spe- 
rînd să obțină 
avantaje poli
tice. Ne amintim 
cu toți de șirul 
nesfîrșit de de
clarații război
nice — care 
din păcate con
tinuă și astăzi 
așa cum au ară
tat-o cuvîntări- 
le agresive ale 
generalilor Nor- 
stad, *" 
și r 
forța atomică 
în măsură 
minația asupra lumii. Ani de 
zile, americanii 
organizeze o complicată industrie 
a propagandei atomice. Pilonii a- 
cestei industrii erau : producția 
nelimitată de armament atomic 
— politică agresivă — declarații 
fanfaroane — psihoză războini
că. E drept că tot eșafodajul 
acesta a fost ineficace în ceea 
ce privește Uniunea Sovietică. 
Faptul că monopolul atomic mon
dial nu mai există din 1949, și 
că în plus progresele rapide ale 
U.R.S.S. în domeniul nuclear 
i-au adus o grabnică întîietate, a 
creat o asemenea situație inter
națională, îneît șantajul, agresiu
nea și amenințările nu mai au cău
tare. Se pare însă că nici mono
polurile atomice care nu vor să 
renunțe la producția de armament 
nuclear și la aria învechită a 
șantajului, nici diplomația ameri
cană nu se împacă cu gîndul 
schimbării politicii apusene. Ulti
mul an a fost deosebit de edifi
cator în această privință.

Mai întâi, psihoza războinică. 
Pentru a menține mitul superio
rității nucleare, pentru a putea 
obține lesne bani, pentru a-l de
termina pe contribuabil să supor
te ușor impozite noi, e nevoie să 
se întrețină psihoza. în acest 
scop nu se fac economii, nici de 
vorbe, nici de bani. Basmul vechi 
despre amenințarea comunistă e

mereu cîrpit și scos la vedere de 
presa ți radioul american. Se fae 
construcții costisitoare de adăpos
turi atomice și se organizează & 
larme nucleare, așa cum s-a în
tâmplat acum cîteva luni, la care 
s-a pretat întregul guvern ameri
can, mutîndu-se în nu știu ce sub
terană ferită de efectele bombei. 
Lucrul acesta conjugat cu manevre 
spectaculoase ale N.A.T.O. și cu 
declarații pompoase, dă ceea co se 
numește psihoză, pregătește tere
nul propice pentru înarmări și 
bugete încărcate, le justifică în 
fața poporului. Pentru că anul a- 
cesta bugetul S.U.A. e la fel de 
umflat din pricina înarmărilor, ba 
chiar mai mult decît deobicci, 70 
la sută din cheltuielile bugetare 
sînt afectate înarmărilor. La acea
sta se adaugă sumele alocate așa- 
numitului ajutor pentru străinăta
te, care în ultimă instanță se tra
duc tot în armament. Guvernul a 
reușit să impună, cu unele ciun
tiri făcute de senat sub presiunea 
maselor, un buget de peste 2 bi
lioane de dolari.

Aceste fapte arată limpede de 
ce monopolurile nu sînt interesa
te într-o dezarmare substanțială, 
de ce se opun propunerilor con
structive ale Uniunii Sovietice cu 
privire la încetarea experiențelor, 
la sistarea producției de armament 
atomic și stabilirea unui control 
eficace. La Londra s-a spus nu a- 
cestor propuneri ți s-au încercat 
tot felul de manevre care să jus- 
tifice acest refuz. Cursa înarmă
rilor continuă în ritm accelerat. 
Pe poligonul experimental din 
Nevada, s-au ridicat 20 de ciu
perci imense în vreme ce la Lon
dra erau respinse propunerile so
vietice care cereau încetarea lor. 
S-au respins aceste propuneri tre- 
cîndu-se cu ușurință peste carac
terul nociv al experiențelor. Sa- 
vanții au dovedit negru pe alb 
efectele dezastruoase al stronțiu- 
lui 90 pentru bietele noastre oase, 
pericolul ce-l prezintă experiențele 
pentru prezentul și viitorul ome
nirii, pentru dezvoltarea rasei 
umane. Lucrul acesta l-au declarat 
în primul rînd somități științifice 
de prim ordin, cum aînt cei 18 
semnatari ai „Manifestului de la 
Gotingen**, așa au spus sute de sa- 
vanți de pe întinsul pămîntului din, 
Japonia în Argentina, din Suedia 
în Australia. Așa au zis cei ce au 
lucrat la armamentul atomic sau la 
dezintegrările nucleare. A fost un 
acord unanim. Numai dl. Duliei 
a fost de altă părere. El cunoaș
te lucruri ce n-au intrat în gîn- 
durile savanților, el cunoaște de
desubturile afacerii care n-au nici 
o legătură cu nocivitatea exploziei 
atomice, dar au un contact strins 
cu producerea armamentului, cu 
cursa înarmărilor și cu profiturile 
obținute de monopoluri. De aceea 
într-o conferință de presă din pe
rioada manifestului, Dulles a de
clarat, că nu există nici un peri
col. Imediat a fost inventată po
vestea cu bomba „curată** și oda
tă cu ea a fost aflat un nou băț 
de băgat în roata tratativelor 
desfășurate la Londra. De unde 
existau premizele unui acord par
țial al dezarmării, deodată dl. 
Stassen, apoi Dulles, au descope
rit noi motive cu care să fie tor
pilate tratativele. S.U.A. n-au mai 
vrut interzicerea experiențelor, 
n-au mai vrut să se angajeze într-o 
declarație cu privire la nefolosi- 
rea bombei atomice. Ba mai mult, 
de la tribuna O.N.U., secretarul 
Departamentului de Stat a decla
rat că armamentul atomic — bine
înțeles „curățat** de circumstan
ță — ar putea fi folosit în mici 
războaie locale. Această ciudată 
teorie are două scopuri. Intîi de 
a afla debușeu pentru stocurile de 
bombe din depozite și deci noi in
vestiții și noi profituri pentru mo
nopoluri și apoi, de a rezolva 
unele probleme considerate difi
cile pentru politica S.UA., cum
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Departamentului de Stat. Aceste 
teorii — „bomba curată*4 și răz
boaiele atomice locale — cores
pund noilor construcții de uzine 
nucleare din statul Delaware, 
construcții de nave aeriene și ma
ritime, acaparării unor noi 
izvoare de materii prime atomice* 
ca cele din Australia și Sahara.

Oricare ar fi însă etichetele ce 
se pun pe politica agresivă a im
perialismului, posibilitățile de a 
înșela opinia publică se micșorea
ză. Mișcarea pentru încetarea ex
periențelor atomice, pentru inter
zicerea armamentului atomic și 
termonuclear a cuprins popoare în
tregi. Popoarele nu vor să se si
nucidă. De aceea ele se ridică îm
potriva folosirii bombelor ato
mice, și condamnă politica 
agresivă a cercurilor imperia
liste care manevrînd pe margi
nea prăpastiei și jucîndu-se cu 
focul riscă să incendieze globul. 
Lucrul acesta le este încă din ce 
în ce mai greu. Rezistența la care 
au ajuns popoarele conștiente de 
pericolul ce le amenință, hotărî- 
rea lor de a apăra nu numai pa
cea — dar și existența generațiilor 
viitoare, e tot mai puternică, cons
tituind chezășia asigurării păcii.

...Aceasta este povestea mono
polurilor atomice, aceasta este is
toria celui mai rentabil bussines, 
aceasta este povestea nașterii și 
dezvoltării visului irealizabil des
pre hegemonia lumii.
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